Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 06.06.2014 v zasadačke Obecného úradu Dechtice

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

9
Karol Zachar
6 + 1 / Andrej Machovič od bodu 13/
2 /Štefan Uher, Roman Valovič/
5

▫ prítomnosť / kvórum = 9/6
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Dechtice
5. Záverečný účet Obce Dechtice za rok 2013
6. Individuálna výročná správa Obce Dechtice za rok 2013
7. Úprava rozpočtu 2014
8. Žiadosť o čerpanie z rezervného fondu Obce Dechtice v roku 2014
9. Žiadosť o znovuotvorenie 2. oddelenia ŠKD
10. Príprava Karmelského jarmoku
11. Informácia o získaných dotáciach a investičných akciach Obce Dechtice
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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
6 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. 11/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 11/2014 zo dňa 06.06.2014
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 pána Tibora Stračára a pána Pavla Danku. Ing. Ľuboša Piešťanského
poveril tvorbou a zapísaním uznesení.
k bodu 3
Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí dňa 14.03.2014 boli prijaté uznesenia č. 1/2014 až 10/2014. Starosta predniesol
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
k bodu 4
Voľba hlavného kontrolóra Obce Dechtice
Starosta obce informoval poslancov o tom, že do funkcie hlavného kontrolóra Obce
Dechtice bola predložená jedna žiadosť. Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k voľbe hlavného
kontrolóra Obce Dechtice.
a/ volebná komisia v zložení:

Ing. Ľuboš Piešťanský
Pavol Danko
Tibor Stračár
Mgr. Emília Uváčková
Dominik Sliva
Ing. Peter Roháč

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 12/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 12/2014 zo dňa 06.06.2014
OZ schvaľuje komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zloženi:
Ing. Ľuboš Piešťanský
Pavol Danko
Tibor Stračár
Mgr. Emília Uváčková
Dominik Sliva
Ing. Peter Roháč

b/ spôsob voľby hlavného kontrolóra Obce Dechtice
Starosta obce dal hlasovať o spôsobe voľby hlavného kontrolóra, či bude verejné alebo tajné
hlasovanie. Poslanci navrhli verejné hlasovanie.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 13/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 13/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo schválilo verejné hlasovanie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce
Dechtice.

c/ voľba hlavného kontrolóra Obce Dechtice
Schválená volebná komisia po otvorení obálky so žiadosťou skontrolovala všetky predpísané
náležitosti v zmysle uznesenia 10/2014 a konštatovala, že prihláška je v súlade kritériami
a Mgr. Zdenka Mašková spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného

kontrolóra. Na základe verejného hlasovania poslanci odsúhlasili pre voľbu hlavného
kontrolóra Mgr. Zdenku Maškovú.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 14/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 14/2014 zo dňa 06.06.2014
OZ volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Dechtice s nástupom od 01.07.2014
Mgr. Zdenku Maškovú s funkčným obdobím šiestich rokov.

d/ výpočet platu hlavného kontrolóra
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je plat
hlavného kontrolóra súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach
od 1001 – do 3000 obyvateľov 1,54. Teda aj pre obec Dechtice je 1,54. Dohodnutý úväzok je
0,1.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 15/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 15/2014 zo dňa 06.06.2014
OZ schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce mesačný plat, ktorý je súčinnom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu
podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach 1001 – do 3000 obyvateľov 1,54. A podľa
dohodnutého pracovného úväzok 0,1.

k bodu 5
Záverečný účet Obce Dechtice za rok 2013
Záverečný účet obce Dechtice za rok 2013 predložila ekonómka Obce Dechtice
Kalašová, ktorá odpovedala na otázky poslancov. Záverečný účet v prílohe zápisnice.

Eva

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 16/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 16/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Dechtice a celoročné hospodárenie za
rok 2013 bez výhrad.

k bodu 6
Individuálna výročná správa Obce Dechtice za rok 2013
Individuálnu výročnú správu Obce Dechtice za rok 2013 predložila ekonómka Obce Dechtice
Eva Kalašová, ktorá odpovedala na otázky poslancov. Individuálna výročná správa Obce
Dechtice za rok 2013 v prílohe zápisnice.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 17/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 17/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie individuálnu výročnú správu Obce Dechtice za rok
2013.

k bodu 7
Úprava rozpočtu 2014
Úpravu rozpočtu predložila pani ekonómka Obce Dechtice Eva Kalašová, ktorá odpovedala
na otázky poslancov. Úprava rozpočtu v prílohe zápisnice.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 18/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 18/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Dechtice k 30.6.2014 – rozpočtové
opatrenie č. 5.

k bodu 8
Žiadosť o čerpanie z rezervného fondu Obce Dechtice v roku 2014

Žiadosť o čerpanie z rezervného fondu Obce Dechtice v roku 2014 predložil starosta obce.
Viď príloha zápisnice.

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 19/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 19/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu Obce
Dechtice vo výške 4 111,58 €, ktoré budú použité na realizáciu projektu „Protipovodňová
ochrana Cintorínska ulica – Dechtice“.

k bodu 9
Žiadosť o znovuotvorenie 2. oddelenia ŠKD
Žiadosť p. Mgr. Marty Rajnícovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Dechtice na znovuotvorenie 2.
oddelenia ŠKD. Svoju žiadosť odôvodňuje Mgr. Rajnícová tým že v školskom roku
2014/2015 bude navštevovať ŠKD 41 žiakov. Preto žiada obecné zastupiteľstvo
o znovuotvorenie 2. oddelenia ŠKD a aj dofinancovanie druhej učiteľky v ŠKD.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 20/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 20/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice o znovuotvorenie 2 oddelenia
ŠKD.

k bodu 10
Príprava Karmelského jarmoku
Starosta obce oboznámil poslancov, že sa blíži už XI. ročník Tradičného dechtického
karmelského jarmoku. Karmelský jarmok bude v sobotu 12.7.2013 - predajné trhy.

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 21/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 21/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie organizačné zabezpečenie Karmelského jarmoku
v Obci Dechtice. Poplatok za jeden stánok bude ako každý rok 3,50 €.

k bodu 11
Informácia o získaných dotáciach a investičných akciach Obce Dechtice
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že sme získali
z environmentálneho fondu dve dotácie jednu na dokončenie akcie Prečistenie
odvodňovacieho kanála Dechticko - Kátlovského a druhú dotáciu na Protipovodňovú ochranu
Cintorínska ul. – Dechtice. Ďalej informoval, že sme dostali na opravu Detského asfaltového
ihriska čiastku vo výške 23 761,- €.

k bodu 12
Rôzne

a/ Žiadosť Františka Mancoviča, Dechtice 199 – o rozšírenie Územného plánu o parcelu č.
377/1 na výstavbu rodinného domu.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 22/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 22/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Františka Mancoviča s tým, že riešenie jeho
požiadavky bude zahrnuté do najbližšej zmeny Územného plánu obce Dechtice.

b/ Žiadosť MUDr. Ivana Svieženého o príspevok na lieky pre Alexandra Ružičku.
Starosta obce prečítal žiadosť MUDr. Ivana Svieženého.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 23/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 23/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list MUDr. Ivana Svieženého o zdravotnom stave
dieťaťa Alexandra Ružičku a doporučuje starostovi obce prediskutovať uvedenú záležitosť
s MUDr. Ivanom Svieženým.

c/ Ústna žiadosť občanov p. Štefana Vajsa, p. Karola Prvého, p. Jozefa Mašku, p. Ing. Jána
Benovica o podporu pri vytvorení Urbarského spoločenstva s právnou subjektivitou.
Obecné zastupiteľstvo si vypočulo ústnu žiadosť vyššie uvedených spoluobčanov.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 24/2014.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

6
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 24/2014 zo dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie Urbarského spoločenstva o vytvorení
spoločenstva s právnou subjektivitou. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Karola
Zachara zastupovaním obce v spoločenstve.

k bodu 13
Diskusia
V diskusií vystúpil Ing. Ján Benovic, ktorý mal otázky ohľadne dotácií, o spôsobe výberového
konania a o protivopovodňových opatrenia v Obci Dechtice, ale najmä v ulici Domce.
Starosta obce mu odpovedal na všetky otázky.
Pán poslanec Andrej Machovič upozornil poslancov, že môžeme robiť opatrenia mimo centra
obce, keď po poslednej búrke v potoku Blava zistil, že jeho stav je neúnosný, v potoku je cca
50 centimetrový nános bahna. Preto žiada zastupiteľstvo, aby sa napísala požiadavka na
Povodie rieky Piešťany o prečistenie potoka Blava.

k bodu 14
Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Dechticiach, 06.06.2014

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Lukačovičová

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

Overovatelia:

Tibor Stračár

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

Pavol Danko

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

Karol Zachar
starosta obce

Doplnenie zápisnice zo dňa 06.06.2014

K bodu 12
Rôzne
c/ Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prítomní zástupcovia Urbárskeho
a Pasienkového spoločenstva p. Štefan Vajs, p. Karol Prvý, p. Jozef Maška, p. Ing. Ján
Benovic. Vecnú žiadosť o podporu pri hlasovaní vytvárania právnej subjektivity Urbárskeho
spoločenstva predniesol Ing. Benovic Ján aj so zdôvodnením prečo by mal zástupca obce na
zhromaždení Urbárskeho spolku hlasovať za vytvorenie právnej subjektivity.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi aby hlasovanie o vytvorení právnej subjektivity
podporil. Starosta obce prehlásil, že nemá dôvod hlasovať inak a právnu subjektivitu podporí.

K bodu 13
Diskusia

V diskusií vystúpil Ing. Ján Benovic, ktorý mal nasledovné otázky:
1. Akým spôsobom je riadené výberové konanie na zákazky, ktoré zadáva obec Dechtice
2. Či nie je možné presunúť časť finančných prostriedkov, ktoré obec získala ako dotáciu
na prečistenie odvodňovacieho Dechticko – Kátlovksého kanála (cca 128 000 €). Časť
z týchto prostriedkov by mohla byť využitá aj na vybudovanie protizáplavových
opatrení v extraviláne obce Strežéch jarok a Segedín. Vytvorením kaskád v týchto
častiach by sa obmedzil veľký nátok dažďovej vody počas silných dažďov do ulíc
Segedínska a Domce.
3. Či by nebolo možné vystavenie detského ihriska s hojdačkami, preliezkami
a šmýkačkami v okolí námestia. Návrh na zbúranie časti bývalého „MNV“. Tu by bol
vytvorený priestor tak pre detské ihrisko ako aj možnú výstavbu nového objektu, kde
by mohli byť situované malé obchodíky, informačná kancelária pre turistov, verejné
WC, prípadne klub mamičiek a malých detí. Odporúčanie pre postavenie detského
ihriska z časti sponzorským spôsobom a z časti z prostriedkov obce Dechtice.
Starosta obce odpovedal na otázky nasledovne:
1. Informoval o tom, že výberové konania sa uskutočňujú podľa zákona o verejnom
obstarávaní.
2. Na druhú otázku odpovedá starosta obce nasledovne. Najskôr konštatoval, že aj keď
teoreticky by mala byť samospráva čo najviac apolitická v skutočnosti je na politike
značne závislá. Potom vysvetlil proces tvorby verejnej politiky. Verejná politika je
dnes veda ktorá sa vyučuje na katedrách politológie a verejnej správy. Základný
cyklus verejnej politiky má niekoľko bodov, pre nás sú však dôležité najmä tieto:
a) Identifikácia problému, teda napríklad že občanom v Kolónii spôsoboval škody
a problémy (zaplavovanie záhrad a suterénov) nefunkčný Dechticko-Kátlovský
kanál. Súčasťou tohto bodu je aj vypracovanie projektu, rozpočtu a žiadosti
o poskytnutie dotácie na tento projekt.
b) Rozhodnutie, konkrétne rozhodnutie vlády SR že tento projekt je potrebné
zrealizované a že ho vláda podporí.

c) Implementácia (realizácia) projektu. Jednou zo základných zásad implementácie je
dodržiavanie zákonov, noriem a pravidiel a tiež zmluvy, ktorá je pri financovaní
každého projektu uzatváraná medzi štátom a obcou. V zmluve je okrem iného
uvedené, že financie môžu byť použité výhradne na projekt uvedený v zmluve,
v súlade s rozpočtom a že pri nerealizovaní projektu, prípadne nedočerpaní časti
dotácie musia byť financie vrátené naspäť do štátneho rozpočtu. Segedínska ulica
a najmä Veterná ulica (Domce) už boli riešené v minulosti. Bol zrekonštruovaný
most pod štátnou cestou, kanál okolo Panenky Márie, kanál a komunikácia vo
Veternej ulici, vpusť do Blavy za záhradou p. Boženy Jamrichovej. Pri
tohtoročných búrkach voda do dediny tiekla najmä z role medzi Strežéch jarkom
a Rakytkou. Z obecnej hory nad Segedínom tieklo minimum vody. Starosta
povedal, že to osobne kontroloval počas najväčšej búrky. Pravdou je že cesta bola
zablatená, ale čo je najdôležitejšie majetok občanov nebol poškodený, čo
nasvedčuje tomu, že už realizované protipovodňové opatrenia majú svoj význam
a sú funkčné. Cestu operatívne očistilo PD Dechtice. Treba však povedať, že
riešenie protizáplavových opatrení je úloha trvalá a je potrebné v tomto
pokračovať aj v budúcom volebnom období.

3. Otázkou výstavby detského ihriska sa už obecné zastupiteľstvo zaoberalo, bolo určené
miesto kde by sa zrealizovalo ( pri obecnom futbalovom ihrisku) avšak momentálne
v rozpočte nemáme prostriedky na jeho vybudovanie. V tomto roku sme už
spolufinancovali opravu Domu smútku, čaká nás spolufinancovanie výstavby cesty
v ulici pod cintorínom a spolufinancovanie poslednej etapy rekonštrukcie DechtickoKátlovského kanála. Navyše kríza spôsobila že sponzorov značne ubudlo. Návrh na
zbúranie starého MNV je síce zaujímavý a ľubivý avšak treba si uvedomiť, že tieto
priestory sú stále naplno využívané a nemáme za ne náhradu. Sú tu sklady Obecného
úradu, sklad Katarinkárov, klub Jednoty dôchodcov Slovenska či obecná posilovňa.
Kam by sme toto všetko prešťahovali?
- pán Štefan Vajs nastolil otázku výstavby telocvične. Starosta odpovedal, že otázkou
výstavby telocvične sa naša obec teoreticky zaoberá už veľa rokov. Realita je však
taká, že ani jedna vláda doposiaľ výstavbu nových telocviční nepodporila. Vlastné
zdroje na telocvičňu naša obec jednoducho nemá.
- pán Jozef Maška v diskusií navrhol osadenie dopravných značiek „Zákaz vjazdu
nákladných motorových vozidiel“ do školskej ulici s odôvodnením veľkého počtu
chodcov ktorí sa tu pohybujú (žiaci, rodičia, návštevníci ZS). Starosta odpovedal, že
na umiestnenie značiek už máme projekt schválený dopravnou políciou SR, treba už
len zakúpiť dopravné značky ( 8 ks – 4 ks na námestí a 4 ks pri pomníku padlých
a zabezpečiť ich osadenie.

