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

konaného 14.03.2014 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 

 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                   9 
Počet ospravedlnených poslancov :              0                                                                            

▫ prítomnosť / kvórum = 9/9 
 

Program: 

       1.   Otvorenie 
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Návrh a schválenie komisie podľa zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a. 
5. Určenie platu starostu obce na rok 2014 
6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dechticiach – schválenie  
7. Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Dechtice a Farnosťou  Dechtice 

v súvislosti s vytvorením nového stavebného územia Športová ulica, Dechtice 
8. Informácie o žiadostiach o dotácie z fondov E.Ú. 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

 

 

k bodu 1 
Otvorenie 

Vážené dámy, vážení páni, vítam Vás na dnešnom, v tomto roku prvom  zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Dechticiach, konštatujem, že z 9 poslancov nášho obecného zastupiteľstva je 
9 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. 

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 1/2014. 
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Hlasovanie: 

 
za                     9 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 1/2014 zo dňa 14.3.2014 
  
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 uznesení.   
 
k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 13.12.2013 boli prijaté uznesenia č. 37/2013 až 44/2013. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
k bodu 4 
Návrh a schválenie komisie podľa zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a. 
 
 
Starosta obce oboznámil poslancov, že ako každý rok  i tento rok  je potrebné  zvoliť komisiu 
na vykonanie kontroly podľa zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a.   

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 2/2014. 
 

Hlasovanie: 
 

za                     9 
proti                 0 
zdržal sa           0 
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 2/2014 zo dňa 14.3.2014 
 
OZ schvaľuje komisiu v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a. v zložení: Štefan Uher, Bohuš 
Valovič, Tibor Stračár, Dominik Sliva, Ing. Ľuboš Piešťanský, Mgr.  
Emília Uváčková, Andrej Machovič, Pavol Danko a Ing. Peter Roháč.  

 
k bodu 5 
Určenie platu starostu obce na rok 2014 
 
Návrh platu starostu predložil poslanec Tibor Stračár, ktorý informoval poslancov 
o povinnosti raz do roka určiť plat starostu a predložil návrh. 

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 3/2014. 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     9 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 3/2014 zo dňa 14.3.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov schvaľuje mesačný  plat starostu obce na rok 2014 vo výške 2 361,- €. 

 

 

k bodu 6 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dechticiach – schválenie  
 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s Rokovacím poriadkom Obecného 
zastupiteľstva v Dechticiach.  

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 4/2014. 
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Hlasovanie: 
 

za                     9 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 4/2014 zo dňa 14.3.2014 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dechticiach. 

 
 
k bodu 7 
Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Dechtice a Farnosťou  Dechtice v súvislosti 
s vytvorením nového stavebného územia Športová ulica, Dechtice 
 
Starosta obce predložil pre zámenu pozemkov variant 1, 2 a 3. Variant 1 výmena na zámenu  
2766 m², variant 2  výmena na zámenu 4013 m², variant 3 výmena na zámenu 5717 m². 
Obecné zastupiteľstvo pozorne prezrelo všetky 3 varianty a dohodlo sa na Variante 3. 

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 5/2014. 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     9 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 5/2014 zo dňa 14.3.2014 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh na zámenu pozemkov podľa variantu 3 vo výmere 
5717 m². 
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k bodu 8 
Informácie o žiadostiach o dotácie z fondov E.Ú. 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že naša obec sa bude zase uchádzať o dotáciu 
z fondov EÚ na akciu Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice. 
Informoval poslancov, že pri tejto dotácií treba založiť rozpočtovú organizáciu, ktorá sa bude 
po ukončení prác na Rotunde Dechtice starať o jej osvetovú činnosť. Obecné zastupiteľstvo 
musí schváliť riaditeľa osvetového centra a zriaďovaciu listinu  Ďalej informoval poslancov, 
že obec sa bude podieľať na uvedenej akcií s 5% spoluúčasťou.   

 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 6/2014 č. 7/2014 a č. 8/2014 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                     9 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 6/2014 zo dňa 14.3.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za účelom 
realizáciu projektu „Revitalizácia Románskej rotundy Dechtice“ ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce/samosprávneho kraja a platným 
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/samosprávneho kraja ; 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t.j. vo výške 18 905,63eur. 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 7 /2014 zo dňa 14.3.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriaďovaciu listinu Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu 
dejín Rotunda Dechtice a dňom 01.04.2014 riaditeľku rozpočtovej organizácie Kultúrno 
osvetového centra pre expozíciu dejín Rotundy Dechtice  menovalo  Jarmilu Pauerovú. 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 8 /2014 zo dňa 14.3.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie „Zmluvy o zverení majetku obce do správy“, ktorá 
bude uzatvorená medzi Obcou Dechtice ako vlastníkom a Kultúrno osvetovým centrom pre 
expozíciu dejín Rotundy Dechtice a to za účelom realizácie projektu Revitalizácia Románskej 
rotundy Dechtice.   

 
Ďalej informoval poslancov, že sme odovzdali na environmentálny fond žiadosti na 
dofinancovanie akcie  „Prečistenie odvodňovacieho kanála Dechticko Kátlovského“ 
a „Protipovodňovú ochranu Cintorínska ulica Dechtice“. Ďalšie žiadosti o dotáciu  sme 
požiadali  MF SR Bratislava na akcie „Riešenie havarijnej situácie hádzanárskeho ihriska ZŠ 
s MŠ Dechtice“ a „Opravu havarijného stavu strechy Materskej školy Dechtice“. 
 
  
k bodu 9 
Rôzne 
 

Starosta obce oboznámil poslancov s  listami bývalých spoluobčanov Prof. Dr. Jozefa 
Šimončiča, CSc. a Plk.v.v., Doc. PhDr. Jána Otajoviča, CSc. ktorí sa taktiež vyjadrili k petícii 
občanov - Zrušenia rozhodnutia o povolení banskej činnosti – likvidácie časti lomu 
v dobývacom priestore Dechtice,  ktorí podporili petíciu.  

 

Žiadosť  -  Návrh na zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti Školského 
klubu detí pri ZŠ s MŠ Dechtice. 

Riaditeľka školy Mgr. Marta Rajnícová v žiadosti žiada znížiť príspevok Školského klubu zo 
súčasnej sumy 8,00 € na sumu 5,00 €.  

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č.9/2014 

 
Hlasovanie: 

 
za                     9 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 9 /2014 zo dňa 14.3.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti 
Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Dechtice a zároveň žiada predložiť na nasledujúce 
zastupiteľstvo VZN. 
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 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že končí mandát kontrolórke obce a treba 
vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce Dechtice. 

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č.10/2014 

 
Hlasovanie: 

 
za                     9 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dechtice 
v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov.  Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 06.06.2014.  

Požiadavky: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ( § 18a ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov) 

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve 
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov) 
 

Všeobecné podmienky: 

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce 
a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu 
o svojej činnosti,  

- funkcia hlavného kontrolóra  je nezlučiteľná s funkciou  poslanca,  starostu, člena 
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného 
zamestnanca obce, podľa osobitného zákona,  ( § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov) 

- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie všeobecne 
záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.  

 

                                                                      

 

k bodu 10 
Diskusia 
 
V diskusií vystúpil pán poslanec Dominik Sliva, ktorý upozornil členov zastupiteľstva, že 
okolo kostola býva veľa sekrétov od psov a mačiek a že sa nedodržuje  VZN Obce Dechtice  
č. 5/2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
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k bodu 11 
Záver 
 
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
V Dechticiach, 14.03.2014 
 
 
Zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
 
Overovatelia:     Mgr. Emília Uváčková                   .................................................. 
                 
                           Dominik Sliva                                ..................................................               
                 
 
 
 
 
 
 

                     Karol Zachar 
                    starosta obce 


