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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 
konaného 19.11.2014 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 

 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                   8                                                                                
Počet ospravedlnených poslancov :              1 / Bohuš Valovič/ 
Hostia:                                                           1                                                                            

▫ prítomnosť / kvórum = 9/8 

 

Program: 

      1.   Otvorenie 
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Schválenie rozpočtu Obce Dechtice na roky 2015-2017  
5. Schválenie VZN Obce Dechtice č. 2/2014 o miestnych daniach na území Obce 

Dechtice na kalendárny rok 2015  
6. Schválenie  VZN Obce Dechtice č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice   
7. Návrh VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce 

Dechtice  
8. Návrh VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce 

Dechtice 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

 
 

k bodu 1 

Otvorenie 

 
Vážené dámy, vážení páni, vítam Vás na dnešnom, v tomto roku piatom  zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Dechticiach, konštatujem, že z 9 poslancov nášho obecného zastupiteľstva je 
8 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. 44/2014. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

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. 44/2014 zo dňa 19.11.2014 
  
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 a Štefana Uhra  
poveril tvorbou a zapísaním uznesení.   
 
k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 31.10.2014 boli prijaté uznesenia č. 34/2014 až 43/2014. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. V rámci 
kontroly uznesení starosta obce informoval prítomných poslancov, že minulý týždeň bol 
prizvaný  pánom farárom Dechtíc na stretnutie s geodetom, ktorý vytyčoval  hranice na 
Urbanistickú štúdiu IBV „Farské“ v obci Dechtice. Starosta sa zasadzoval o ponechanie 
prístupu k základnej škole v zadnej časti pozemku pre budúcu možnú výstavbu telocvične. 
Pán farár Bazala sľúbil, že zvolá schôdzu medzi majiteľmi susedných parciel, obcou a farou.    
 
k bodu 4 

Schválenie rozpočtu Obce Dechtice na roky 2015-2017  

 
Schválenie rozpočtu predložila ekonómka p. Eva Kalašová, ktorá doplnila do návrhu rozpočtu 
rozdelenie výdavkov základnej školy na I. a II. Stupeň. Funkčná klasifikácia I. stupňa ZŠ je 
09.121 a na II. Stupeň ZŠ 09.211. Celkové príjmy a výdavky školy zostali v rovnakej výške. 
Žiadne iné  pripomienky k predloženému  návrhu neboli vznesené, starosta obce dal hlasovať 
za schválenie rozpočtu Obce Dechtice na roky 2015-2017. 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 45/2014. 
 
 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

                                                          zdržal sa           0 

 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 45/2014 zo dňa 19.11.2014 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Obce Dechtice na roky 2015-2017. 
   
k bodu 5 

Schválenie VZN Obce Dechtice č. 2/2014 o miestnych daniach na území Obce Dechtice 

na kalendárny rok 2015  
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Schválenie VZN Obce Dechtice č. 2/2014 o miestnych daniach na území Obce Dechtice na 
kalendárny rok 2015 predložil na schválenie starosta obce. Nakoľko neboli predložené 
pripomienky k návrhu VZN, starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 46/2014. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

                                      zdržal sa          1  /Ing. Ľuboš Piešťany/ 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 46/2014 zo dňa 19.11.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Dechtice č. 2/2014 o miestnych daniach na 
území Obce Dechtice na kalendárny rok 2015. 
 

 

k bodu 6 

Schválenie  VZN Obce Dechtice č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice   
 
Schválenie VZN Obce Dechtice č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice  predložil na schválenie starosta obce. 
Nakoľko neboli predložené pripomienky k návrhu VZN, starosta obce dal hlasovať o prijatí 
uznesenia č. 47/2014. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

                                      zdržal sa           1  /Ing. Ľuboš Piešťany/ 

 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 47/2014 zo dňa 19.11.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Dechtice č. 3/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice.   
 
k bodu 7 

Návrh VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice  
 
Návrh VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice 
predložila pani ekonómka Eva Kalašová a odpovedala na otázky poslancov.  
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 48/2014. 
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Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

                                                           zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 48/2014 zo dňa 19.11.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania 
dotácií z prostriedkov Obce Dechtice.  
 
k bodu 8  

Návrh VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce 

Dechtice 
 
Návrh VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice 
predložila pani ekonómka Eva Kalašová odpovedala na otázky poslancov.  
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 49/2014. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

                                                           zdržal sa          0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 49/2014 zo dňa 19.11.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Obce Dechtice. 
 
k bodu 9 

Rôzne 
 
Neboli predložené žiadne žiadosti. 
 
k bodu 10 

Diskusia 

 
V diskusii sa poslanec pán Tibor Stračár spýtal na informácie súvisiace s cestou v rámci 
Urbanistickej štúdie IBV „Farské“ v obci Dechtice. Starosta informoval poslancov, že občania 
sa všetko dozvedia na plánovanom stretnutí, ktoré zvolá pán farár Bazala.  
Poslanec pán Ing. Peter  Roháč  pripomenul, že pri rozširovaní územného plánu Obce 
Dechtice by sa malo vytvoriť viac stavebných parciel, napríklad aj v Novej ulici. Pán 
poslanec Pavol Danko pri tejto príležitosti pripomenul, že by sa mali preklasifikovať pozemky 
v Novej ulici od p. Krajčoviča z extravilánu na intravilán. 
Pán poslanec Ing. Peter Roháč pripomenul, že by sa mal Dolný cintorín pri Zdravotnom 
stredisku zrušiť, nakoľko bol Sviatok všetkých svätých a spoluobčania sa ho pýtali, či sa bude 
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upravovať, prípadne rušiť starý cintorín. Ďalej navrhol pri tejto príležitosti, že by sa mala 
otvoriť verejná diskusia a upozorniť občanov, že sa ide rušiť Dolný cintorín.  
Pán poslanec Ing. Ľuboš Piešťanský upozornil starostu obce o nefunkčnosti mikrofónu na 
Hornom cintoríne.  Pán poslanec Dominik Sliva, k tomu podotkol, že ak nestačí prenosný 
mikrofón, dá sa použiť aj pevný mikrofón, prívod elektriny by bol od elektrickej skrinky pri 
Rotunde.  
 
k bodu 11 

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

Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 5.12.2014. 

 

V Dechticiach, 19.11.2014 

 

zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
 
Overovatelia:     Mgr. Emília Uváčková                   .................................................. 
                 
                           Dominik Sliva                                ..................................................               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Karol Zachar 
                                                                                           starosta obce 


