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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 
konaného 05.12.2014 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 

 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                   7                                                                                
Počet ospravedlnených poslancov :               2 / Mgr. Emília Uváčková, Ing. Peter Roháč/ 
Hostia:                                                            3                                                                            

▫ prítomnosť / kvórum = 9/7 

Program: 

      1.   Otvorenie 
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Schválenie VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce 

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

Dechtice 
6. Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10 
7. Správa  nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Dechtice za rok 

2013 
8. Správa nezávislého audítora  ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Dechtice za rok 

2013  
9. Konsolidovaná  výročná  správa Obce Dechtice za rok 2013 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 

 
k bodu 1 

Otvorenie 

 
Vážené dámy, vážení páni, vítam Vás na dnešnom, v tomto roku šiestom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Dechticiach, konštatujem, že z 9 poslancov nášho obecného zastupiteľstva je 7 
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. 50/2014. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

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. 50/2014 zo dňa 05.12.2014 
  
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 Pavla Danka a pána Tibora Stračára a Štefana Uhra  poveril tvorbou a zapísaním 
uznesení.   
 
k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 19.11.2014 boli prijaté uznesenia č. 44/2014 až 49/2014. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
k bodu 4 

Schválenie VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce 

Dechtice 

 
Schválenie VZN Obce Dechtice č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 
Obce Dechtice predložil na schválenie ekonómka obce. Nakoľko neboli predložené pripomienky 
k návrhu VZN, starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 51/2014. 
 

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. 51/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Dechtice č. 4/2014 o podmienkach poskytovania 
dotácií z prostriedkov Obce Dechtice. 
 
 
k bodu 5 

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

Dechtice 
 
Schválenie VZN Obce Dechtice č.  5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Obce Dechtice predložila na schválenie ekonómka obce. Nakoľko neboli predložené  
pripomienky  k  návrhu VZN, starosta  obce  dal hlasovať  o prijatí uzne-                                                                                                                    
senia č. 52/2014.  
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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. 52/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Dechtice č. 5/2014  o zásadách hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Obce Dechtice 
 
k bodu 6 

Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10 
 
Rozpočtové opatrenie č. 8,9,10 predložila ekonómka obce. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 8 – úprava rozpočtu k 28.11.2014: 
zvýšenie dotácie na prenesené kompetencie na základnú školu o + 1 117,- €, 
zvýšenie dotácie na vzdelávacie poukazy o +1 582,- €. 
Spolu zvýšenie príjmov a výdavkov zo ŠR pre školstvo 2 699,- €.  
 
Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 53/2014. 
 

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. 53/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8. 
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 9 – úprava rozpočtu k 5.12.2014:  

 
dotácia z MŠVVaŠ SR -  na opravu strechy materskej školy 12 000,- €,   
dotácia z MF SR – riešenie havarijného stavu školského ihriska pri ZŠ s MŠ o 132,12 €,  
dotácia z Environmentálneho fondu – Prečistenie Dechticko-Kátlovského kanála o – 1185,07€,  
dotácia z VÚC na projekt Kostol a kláštor sv. Kataríny o  +5000,- €,   
dotácia z Recyklačného fondu o + 245,- €, 
zvýšenie výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o + 11000,- €, 
príjem z prenajatých bytov  o – 16 000,- €, 
príjem z poistného plnenia o  + 484,36 €, 
dotácia z Environmentálneho fondu - na Protipovodňovú ochranu Cintorínsku ul.  – o 7261,83 €. 
Celkové zvýšenie príjmov a výdavkov o + 4150,34 €.  
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Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 54/2014. 
 

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. 54/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 9. 
 
 
   
Rozpočtové opatrenie č. 10 – úprava rozpočtu k 05.12.2014: 

 
dotácia MV SR - zvýšenie dotácie na voľby o + 700,- €, 
dotácia z MŠVVaŠ  SR na mimoriadne odmeny zamestnancov škôl + 2160,- €. 
Spolu zvýšenie príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu o + 2860,-€.  
 
Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 55/2014. 
 

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. 55/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.10. 
 
 
k bodu 7 

Správa  nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Dechtice za rok 2013 
 
Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierky obce Dechtice na rok 2013 
vykonala  audítorka  Ing. Dagmar Horáková. K  individuálnej účtovnej závierke obce Dechtice 
za rok 2013 dala názor, ktorý prečítal prítomným poslancom starosta obce Dechtice. „Podľa 
môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 
Dechtice k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom  o účtovníctve“.   
Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č.56/2014. 
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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. 56/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej 
závierke obce Dechtice na rok 2013. 
 
k bodu 8 

Správa nezávislého audítora  ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Dechtice za rok 

2013  
 
Tak isto správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Dechtice za rok 
2013 robila Ing. Dagmar Horáková, ktorá dala takýto názor „ Podľa môjho stanoviska 
konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný 
celok zostavila materská spoločnosť obec Dechtice poskytuje pravdivý a verný obraz 
konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2013 a jej konsolidovaného výsledku 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve“. Po 
prečítaní názoru dal pán starosta hlasovať dal hlasovať o prijatí uznesenia č.57/2014. 
 

  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. 57/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 
závierke obce Dechtice na rok 2013. 
 
k bodu 9 

Konsolidovaná  výročná  správa Obce Dechtice za rok 2013 

 
Konsolidovanú výročnú správu Obce Dechtice za rok 2013 predložila ekonómka Obce Dechtice 
Eva Kalašová, ktorá odpovedala na otázky poslancov.  
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia číslo 58/2014. 
 

  Hlasovanie: 

 

za                     7 

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. 58/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie konsolidovanú účtovnú správu Obce Dechtice za rok 
2013. 
 
k bodu 10 

Rôzne 
 
 
- žiadosť JIVA – TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď 
o vyjadrenie sa k zámeru predĺženia platnosti Rozhodnutia o povolení banskej činnosti 
a povolení trhacích prác malého rozsahu v dobývacom priestore Dechtice č. 3267/2006 zo dňa 
29.12.2006 za dodržania stanovených podmienok – do vyťaženia projektovaných zásob, 
najneskôr však do 31.12.2042 (nájomná zmluva).    
 
Starosta obce prečítal  prítomným poslancom žiadosť. Následne informoval poslancov, že sa 
rozhodol k hore uvedenému zámeru využiť predĺženie lehoty vyjadrenia sa o 60 dní. Toto 
predlženie odôvodnil tým, že nechce, aby vznikla podobná situácia ako pred rokom, kedy dal  
len vyjadrenie  k projektovej dokumentácii a nastal problém.  
Poslanec Ing. Ľuboš Piešťanský sa spýtal na to, čo budú potom robiť s dobývacím priestorom, 
keďže do roku 2016 majú povolenú banskú činnosť. 
 
 
- žiadosť  o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy -  Ján Rajníc, Pavla Mudroňa 7, 917 01  Trnava 
 
Starosta obce prečítal žiadosť o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy.   
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce preveriť odpredaj obecných pozemkov v rámci 
platnej legislatívy a informovať obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o ďalšom postupe. 
Žiadateľ bude v zákonnej lehote oboznámený zo stanoviskom Obecného zastupiteľstva, následne 
bude informovaný o ďalšom postupe.  
                                                                                                                                                                                     
 
- žiadosť o jednorazový prenájom kultúrneho domu za účelom usporiadania spoločenskej akcie  
Bohuša Valoviča  
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že posledná zábava nedopadla dobre. Údajne 
prišla na zábavu tlupa neznámych chlapcov, ktorí robili výtržnosti. Starosta prenechal 
rozhodnutie na prenájom KD na obecné zastupiteľstvo. Dal následne hlasovať  o prijatí 
uznesenia č. 59/2014.    
 

  Hlasovanie: 

 

za                     0 

proti                 0 

                                                                   zdržal sa           7           
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 59/2014 zo dňa 05.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť  o jednorazový prenájom kultúrneho domu za účelom 
usporiadania spoločenskej akcie – Štefanská Veselica.  
 
 
k bodu 11 

Diskusia 

 
V tomto bode programu nevystúpil nikto z prítomných poslancov.  
 
k bodu 12 

Záver 

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

Starosta obce oboznámil prítomným poslancov, že 12.12.2014 bude ustanovujúce obecné 
zastupiteľstvo.  

 

V Dechticiach, 05.12.2014 

 

zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová           ................................................. 
 
 
Overovatelia:     Pavol Danko                                   .................................................. 
                 
                          Tibor Stračár                                   ..................................................               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Karol Zachar 
                                                                                           starosta obce 
 


