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

konaného 31.10.2014 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 
 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                   6                                                                                
Počet ospravedlnených poslancov :              3 / Andrej Machovič, Ing. Ľuboš Piešťanský,  
                                                                            Ing. Peter Roháč/ 
Hostia:                                                           1                                                                            

▫ prítomnosť / kvórum = 9/6 
 

Program: 

 

       1.   Otvorenie 
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Zostavenie a predloženie rozpočtu Obce Dechtice na rok 2015 bez programovej 

štruktúry  
5. Návrh rozpočtu Obce Dechtice na roky 2015-2017 
6. Návrh VZN daň z nehnuteľností a miestne poplatky  
7. Informácia  o  investičných akciách Obce Dechtice  
8. Prerokovanie návrhov na doplnenie Územného plánu Obce Dechtice 
9. Žiadosť o vyjadrenie k ZADANIU na Urbanistickú štúdiu IBV „Farské“ v obci 

Dechtice 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 

 
 
 

k bodu 1 
Otvorenie 

Vážené dámy, vážení páni, vítam Vás na dnešnom, v tomto roku štvrtom  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. 34/2014. 
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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. 34/2014 zo dňa 31.10.2014 
  
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  Dominika Slivu  a pána Bohuša Valoviča a Štefana Uhra  
poveril tvorbou a zapísaním uznesení.   
 
k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 08.08.2014 boli prijaté uznesenia č. 25/2014 až 33/2014. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 

k bodu 4 
Zostavenie a predloženie rozpočtu Obce Dechtice na rok 2015 bez programovej      
štruktúry  
 
Ekonómka požiadala poslancov, aby schválili Zostavenie a predloženie rozpočtu Obce 
Dechtice za rok 2015 bez programovej štruktúry. 
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 35/2014. 
 

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. 35/2014 zo dňa 31.10.2014 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predloženie rozpočtu Obce Dechtice na rok 
2015 bez programovej štruktúry.   
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k bodu 5 
Návrh rozpočtu Obce Dechtice na roky 2015-2017 
 
Návrh rozpočtu na rok 2015 – 2017 predložila p. Kalašová. Vysvetlila jednotlivé položky 
rozpočtu v zmysle otázok poslancov. Poslanec Dominik Sliva navrhol, aby sa v rozpočte našli 
finančné prostriedky na dotáciu kostola s.v. Kataríny – jeho opravu. Po argumentácii 
ekonómky a starostu, že v rozpočte momentálne nie je priestor na takúto položku sa potom 
o tomto bode úpravy nehlasovalo.  
 
Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 36/2014. 
 
 

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. 36/2014 zo dňa 31.10.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2015-2017. 
 
 
k bodu 6 
Návrh VZN daň z nehnuteľností a miestne poplatky  
 
Návrh VZN Obce Dechtice č. 2/2014 o miestnych daniach na území Obce Dechtice na 
kalendárny rok 2015 a nasledujúce zdaňovacie obdobia. 
 
Návrh VZN Obce Dechtice č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Dechtice. 
 
Uvedené VZN predložila pani Tomášková, ktorá oboznámila prítomných poslancov s VZN 
a odpovedala na otázky poslancov.  
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 37/2014. 
 

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. 37/2014 zo dňa 31.10.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN Obce Dechtice č. 2/2014 o miestnych 
daniach na území Obce Dechtice na kalendárny rok 2015 a nasledujúce zdaňovacie obdobia a 
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návrh VZN Obce Dechtice č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Dechtice 
 
 
k bodu 7 
Informácia  o  investičných akciách Obce Dechtice  
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o investičných akciách v Obci Dechtice. 
Realizovali sme kompletnú opravu strechy Materskej školy Dechtice, vrátane oplechovania 
a výmeny žľabov a zvodov. Momentálne realizujeme projekt  Protipovodňová ochrana 
Cintorínska ul.- Dechtice a urobili sme kompletnú opravu  asfaltového  ihriska v areáli 
základnej školy. Ďalej starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že bola 
uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Obcou Dechtice na sumu 378 112,66 €. Táto suma 
bude použitá na kompletnú revitalizáciu Románskej rotundy Dechtice a jej okolia, spevnené 
plochy, chodníky po cintoríne, lavičky, osvetlenie cintorína.  Starosta obce informoval 
poslancov, že podal žiadosť o dotáciu na environmentálny fond  na vybudovanie 
protizáplavových  opatrení  v Segedínskej ulici.      
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 38/2014. 
 

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. 38/2014 zo dňa 31.10.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o investičných akciách 
Obce Dechtice.  

 
 
k bodu 8 
Prerokovanie návrhov na doplnenie Územného plánu Obce Dechtice 
 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že prakticky až do dnešného dňa mali 
občania možnosť pripomienkovať Územný plán Obce Dechtice. Túto možnosť využili 3 
občania: p. František Mancovič, Jozef Švec a Helena Töröková.  
 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce jednať vo veci podľa pripomienok 
jednotlivých poslancov  s Ing. Bôrikom.  
 
 
 
k bodu 9 
Žiadosť o vyjadrenie k ZADANIU na Urbanistickú štúdiu IBV „Farské“ v obci Dechtice 
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Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice žiada obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie sa 
k Zadaniu na Urbanistickú štúdiu IBV „Farské“ v obci Dechtice. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce doriešiť podrobnosti v nadväznosti na 
predpokladanú výstavbu telocvične a susediacich pozemkov, ktoré sú zahrnuté v Územnom 
pláne Obce Dechtice  na výstavbu.  
 
k bodu 10 
Rôzne 
 
Žiadosť Karol Zachar žiadosť o povolenie, aby mohol používať obecné insígnie 
v predvolebnej kampani.   
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 39/2014. 
 

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. 39/2014 zo dňa 31.10.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo povoľuje Karolovi Zacharovi používať obecné insígnie v predvolebnej 
kampani.  
 
 
 
Žiadosť – MO Zdravotne postihnutých Dechtice – o poskytnutie finančného príspevku. 
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 40/2014. 
 

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. 40/2014 zo dňa 31.10.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje MO ZP Dechtice príspevok na rok 2015 vo výške 200,- €.  
 
  
Žiadosť – Jednota dôchodcov Slovenska MO Dechtice – o poskytnutie finančného príspevku 
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Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 41/2014. 
 

 
 
 

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. 41/2014 zo dňa 31.10.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Jednote dôchodcov Slovenska MO Dechtice príspevok vo 
výške 300,- €. 
 
 
Žiadosť TJ Družstevník Dechtice – o poskytnutie finančného príspevku 
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 42/2014. 
 

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. 42/2014 zo dňa 31.10.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje TJ Družstevník Dechtice príspevok vo výške 6 500,- €. 
 
 
Žiadosť o zrušenie obmedzenia v kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 5.6.1997 na pozemkoch 
parc. č. 125/1, 125/2, 126/2. - Pavol Tomáška s manželkou  
 
 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 43/2014. 
 

Hlasovanie: 
 

                                  za                     4   / Tibor Stračár, Štefan Uher, Bohuš Valovič, Mgr.                        
                                                                  Emília Uváčková / 
                                  proti                 0 

zdržal sa           2 / Dominik Sliva, Pavol Danko/ 
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 43/2014 zo dňa 31.10.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie  obmedzenia v bode IV. kúpnej zmluvy uzatvorenej 
dňa 5.6.1997, /pozemok v katastri obce Dechtice, parc. č. 125/1, 125/2, 126/2/ 
 
 
Žiadosť Jozef Švec – žiadosť o odpredaj pozemku č. 3052 
 
Obecné zastupiteľstvo žiada pána Jozefa  Šveca o doplnenie svojej žiadosti.  

 
k bodu 11 
Diskusia 
 
 
V diskusií vystúpil poslanec pán Dominik Sliva a pochválil starostu obce za vyznačenie 
prechodu pre chodcov. Poslanec pán Tibor Stračár poďakoval p. Uhrovi za to, že v tomto 
roku nechal orať pole nad ihriskom nie po dĺžke, ale po šírke a tak zabránil zaplavovaniu 
záhrad pri ihrisku. Pán starosta pochválil Ota Mihaloviča, že v tomto roku boli cintoríny 
pekne pokosené a upravené.    
 
 
k bodu 12 
Záver 
 
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 

Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 19.11.2014. 

 

V Dechticiach, 31.10.2014 

 

zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
 
Overovatelia:     Dominik Sliva                                .................................................. 
                 
                           Bohuš Valovič                               ..................................................               
                 
 
 
 
 
 
                                                                        Karol Zachar 
                                                                        starosta obce 


