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

konaného 08.08.2014 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 
 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                   6 + 2  / Tibor Stračár od bodu 8  
                                                                                 Pavol Danko od bodu 13 / 
Počet ospravedlnených poslancov :              1/ Bohuš Valovič/ 
Hostia:                                                           1                                                                            

▫ prítomnosť / kvórum = 9/7 
 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Žiadosť o dočerpanie rezervného fondu Obce Dechtice v roku 2014 
5. Úprava rozpočtu k 31.8.2014 
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie (2014-2018)  
7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie (2014-2018).  
8. Informácia o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava 
9. Informácia  o  investičných akciách Obce Dechtice  
10. Schválenie vstupu  obce Horná Krupá do Spoločného obecného úradu Trnava 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver 

 
 
 
 

k bodu 1 
Otvorenie 

Vážené dámy, vážení páni, vítam Vás na dnešnom, v tomto roku tretom  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. 25/2014. 
 
 
 
 
 



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. 25/2014 zo dňa 08.08.2014 
  
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  Ing. Ľuboša Piešťanského  a pána Andreja Machoviča a Štefana 
Uhra  poveril tvorbou a zapísaním uznesení.   
 
k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 06.06.2014 boli prijaté uznesenia č. 11/2014 až 24/2014. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 

k bodu 4 
Žiadosť o dočerpanie rezervného fondu Obce Dechtice v roku 2014 
 

Ekonómka Eva Kalašová požiadala poslancov o dočerpanie rezervného fondu na kapitálový 
výdavok – katafalk do domu smútku vo výške zostatku rezervného fondu, t.j. vo výške  
1 768,88 eur.  

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 26/2014. 
 
 

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. 26/2014 zo dňa 08.08.2014 
 



Obecné zastupiteľstvo schválilo dočerpanie rezervného fondu na kapitálový výdavok – 
katafalk vo výške 1 768,88 eur.  

 

k bodu 5 
Úprava rozpočtu k 31.8.2014 
 

Úpravu rozpočtu predložila pani ekonómka Eva Kalašová a odpovedala na otázky poslancov.  
Úprava rozpočtu viď príloha zápisnice.  

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 27/2014. 
 
 

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. 27/2014 zo dňa 08.08.2014 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.8.2014. 

 

k bodu 6 
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie (2014-2018)  
 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že 15.11.2014 sa budú konať komunálne 
voľby a preto treba určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce.  
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 28/2014. 
 
 

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. 28/2014 zo dňa 08.08.2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4, písm., i) zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov schvaľuje pre nové volebné obdobie úväzok starostu obce 
v rozsahu 1,0.      
 
 
k bodu 7 
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie (2014-2018) 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že ďalej treba určiť počet volených 
poslancov do obecného zastupiteľstva a počet volebných okrskov.  
 
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 29/2014 a 30/2014. 
 
 

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. 29/2014 zo dňa 08.08.2014 
 

Obecné zastupiteľstvo určuje pre nové volebné obdobie počet 9 volených poslancov 
Obecného  zastupiteľstva v Dechticiach. 

 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 30/2014 zo dňa 08.08.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  v súlade s § 11 ods. 3, zák. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a  v súlade s § 9 ods. 3, zák. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov  samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, pre voľby do orgánov samosprávy  
obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014, že pre voľby  poslancov obecného  
zastupiteľstva tvorí obec Dechtice jeden  volebný obvod pre celú obec, a pre voľby starostu 
obce tvorí obec Dechtice jeden jednomandátový volebný obvod.     
 
k bodu 8 
Informácia o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s protokolom o výsledku kontroly 
dodržiavania zákona o verejnom  obstarávaní  číslo 2540-7000/2014-OK/7, 2544-7000/2014-
OK/7, 2546-7000/2014-OK/7 zo dňa 18.07.2014. 



 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 31/2014. 
 

 
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. 31/2014 zo dňa 08.08.2014 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona  o 
 verejnom  obstarávaní  číslo 2540-7000/2014-OK/7, 2544-7000/2014-OK/7, 2546-
7000/2014-OK/7 zo dňa 18.07.2014. 
 
 
k bodu 9 
Informácia  o  investičných akciách Obce Dechtice  
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov o jednotlivých akciách v obci: 
Protipovodňová ochrana Cintorínska ul. – Dechtice táto akcia má ukončené výberové konanie 
teraz už len čakáme 15 dni, či sa neodvolá firma, ktorá nevyhrala výberové konanie  
a následne čakáme  na podpísanie  zmluvy  s vyhratým  dodávateľom.  Oprava  strechy   na 
dome  smútku vo výške 7 000,- € je dokončená, ďalej na dome smútku  je opravená a 
namaľovaná fasáda a kúpil sa aj nový  katafalk, lustre a stojany na vence.  Opravovať sa ide aj 
 asfaltové  ihrisko  na  školskom  dvore,  na  ktoré  sme dostali finančné prostriedky vo výške 
23 761,- €. Ďalej sme dostali 12 000,- € na opravu strechy materskej školy Dechtice 
a 10 000,- € na opravu Románskej rotundy kostola Všetkých svätých v Dechticiach. 
Katarinkovia dostali 5 000,- € z TTSK Trnava na obnovu Katarinky.    
 
 
k bodu 10 
Schválenie vstupu  Obce Horná Krupá do Spoločného obecného úradu Trnava 
 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že na základe informácie prednostky 
Spoločného obecného úradu Trnava Ing. Eriky Nemčekovej  Obec Horná Krupá chce 
pristúpiť do Spoločného obecného úradu a preto je potrebné, aby poslanci odsúhlasili vstup 
Obce Horná Krupá.  
 
 
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 32/2014. 
 



 
Hlasovanie: 

 
za                     6 
proti                 0 
zdržal sa          1 

 
 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 32/2014 zo dňa 08.08.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup Obce Horná Krupá  do Spoločného obecného úradu 
Trnava.  
 
 
k bodu 11 
Rôzne 
 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na august – december 2014 
 
 
Starosta obce prečítal Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na august – december 
2014 viď. príloha.  
 

 
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. 33/2014 zo dňa 08.08.2014 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 
august – december 2014. 
 
 
Žiadosť o zábavu  hody 2014   -  Adriana Karovičová, Milan Košťál. 
 
 
Starosta obce prečítal žiadosť a následne dal hlasovať, kto je za to, aby Adriana Karovičová, 
Milan Košťál organizovali zábavu hody 2014 



 
  

Hlasovanie: 
 

za                     0 
proti                 7 
zdržal sa          0 

 
 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 32/2014 zo dňa 08.08.2014 

 
 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o organizovanie Hodovej zábavy v roku 2014. 
 
 
k bodu 12 
Diskusia 
 
V diskusii vystúpil pán poslanec Ing. Peter Roháč s nasledovnými otázkami: 
 

1. Viacerí občania sa na mňa obrátili s otázkou, či je pravda, že v hornom kostolíku na 
cintoríne už nebudú bývať omše, pretože je majetkom obce a obce ho po renovácii mieni 
využívať výhradne ako turistickú atrakciu. Považujem za potrebné, aby sa k veci vyjadril 
starosta a vyvrátil jednoznačne podobné dezinformácie. 
 

Starosta obce na to prehlásil, že nevie kto a za akým účelom vymýšľa a šíri takéto nezmysly, 
pretože nikdy nič podobné nepovedal. Kostol Všetkých svätých na Hornom cintoríne bol, je 
a vždy bude predovšetkým bohostánkom pre všetkých kresťanov - katolíkov a nie turistická 
atrakcia. Kostolík je stále k dispozícií správcovi farnosti, ktorý ho môže využívať podľa 
svojho uváženia. Starosta ďalej uviedol, že jedna sada kľúčov od rotundy je stále na fare 
v Dechticiach. 

 
2. Navrhujem, aby obec komplexne riešila zmeny v územnom pláne, prihliadnuc i na žiadosť 

F. Mancoviča možnosť preklasifikovania pozemku na stavebný na Trstinách, i vzhľadom 
sa akútny nedostatok stavebných pozemkov v obci, zvlášť po tom, ako majiteľ pozemkov 
za školou (RKC), kde sa rátalo s novým stavebným obvodom naznačil, že s pozemkami má 
vlastné plány. 

Doplnkami schváleného územného plánu obce sa zastupiteľstvo zaoberalo v tomto zmysle     
už na minulom zasadaní. Obec zverejní oznámenie o začatí preskúmania schváleného     
územného plánu obce, aby občania mohli podávať návrhy a pripomienky k prehodnoteniu      
územného plánu.  

 
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade zo zákonom 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení, podľa §12 od (1) a od (4) a podľa §13 od (4) písmena a). To znamená, že 
obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, alebo najmenej raz za tri mesiace. Zasadanie 
zvolal starosta a zvolal ho podľa potreby, pretože 90 dní pred komunálnymi voľbami bolo 
treba schváliť počet poslancov obecného zastupiteľstva v budúcom volebnom období, úväzok 
starostu v budúcom volebnom období a určiť počet volebných okrskov.  



 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu predsedu DHZ Dechtice Ing. Petra Roháča 
o stave DHZ Dechtice. Obecné zastupiteľstvo odporúča predsedovi DHZ Ing. Petrovi 
Roháčovi riešiť situáciu v tejto organizácií. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienku Ing. Petra Roháča a odporúča starostovi 
obce očistiť čakárne od starých plagátov.   
 
 
Ďalej pán poslanec Peter Danko: 
 
Chcel vedieť, či sa podarilo nájsť priestor na detské ihrisko a či sa podarili zohnať peniaze.  
 
Starosta obce odpovedal:  miesto na detské ihrisko môže byť pri veľkom ihrisku na obecnej 
voľnej parcele, ale financie sa nám zatiaľ nepodarili zohnať. Pán poslanec Peter Danko 
doporučuje vymedziť priestor pod detské ihrisko. 
 
 
Poslankyňa Mgr. Emília Uváčková upozornila starostu obce, že na konci uličky, v ktorej 
býva, by bolo potrebné namontovať zrkadlo, lebo sa tam korčuľujú deti a autá, ktoré tade 
chodia, ich nevidia. 
 
 
Pán Heteš upozornil starostu obce, že treba opraviť drevený most nad Blavou.   
 
   
k bodu 13 
Záver 
 
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 

Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 31.10.2014. 

 

V Dechticiach, 08.08.2014 

zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
 
Overovatelia:     Ing. Ľuboš Piešťanský                   .................................................. 
                 
                           Andrej Machovič                           ..................................................               
                 
 
 
 
 
                                                                        Karol Zachar 
                                                                        starosta obce 


