
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupite�stva v Dechticiach 

konaného 31.03.2015 v zasada�ke Obecného úradu Dechtice 
 
 
Po�et poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Po�et prítomných poslancov:                   7 /od bodu 4, 8 poslancov                                                               
Po�et ospravedlnených poslancov :              1 / Andrej Machovi� /  
Hostia:                                                           2                                                                           

� prítomnos� / kvórum = 9/8 

Program: 

      1.   Otvorenie 
2. Ur�enie návrhovej komisie a overovate�ov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Úprava rozpo�tu  
5. Návrh a schválenie sobášiaceho 
6. Návrh a schválenie platu starostu obce 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 

 

k bodu 1 
Otvorenie 
 
Zasadnutie obecného zastupite�stva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí. 
Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupite�stva je 7 prítomných, teda OZ je 
uznášaniaschopné. V úvode navrhol rozšírenie programu o 2 body: 
-   Informácia o zápise do MŠ a ŠKD  
-  Návrh zmien a doplnkov územného plánu. Následne starosta vyzval prítomných poslancov 
k prípadnému návrhu na zmenu programu. Poslanci nemali iný návrh. Starosta dal hlasova� 
o prijatí uznesenia �íslo 16. 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie  �íslo 16 zo d�a 31.03.2015 
 Obecné zastupite�stvo v Dechticiach schva�uje program  zasadnutia nasledovne: 
 
 



 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Ur�enie návrhovej komisie a overovate�ov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Informácia ZŠ s MŠ v Dechticiach o zápise detí do MŠ a ŠKD 
5. Návrh na doplnenie ÚPN-O�.2 Dechtice 
6. Úprava rozpo�tu 
7. Návrh a schválenie sobášiaceho 
8. Návrh a schválenie platu starostu obce 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

 
 
k bodu 2 
Ur�enie overovate�ov zápisnice 
 
Starosta obce ur�il zapisovate�a zápisnice  Mgr. Zdenku Maškovú a za overovate�ov 
zápisnice Martu Kopšíkovú,  Pavla Mancovi�a a Štefana Uhra  poveril tvorbou a zapísaním 
uznesení.   
 
k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí d�a 08.01.2015 boli prijaté uznesenia �íslo 10 až �íslo 15. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
k bodu 4 
Informácia Základnej školy s materskou školou Dechtice o zápise detí do  MŠ a ŠKD 
 
Riadite�stvo ZŠ s MŠ Dechtice, pre ve�ký záujem rodi�ov o ŠKD, predložilo obecnému 
zastupite�stvu návrh na pred�ženie prevádzky druhého oddelenia ŠKD o 1 hodinu.  
 
Starosta obce dal následne hlasova� o prijatí uznesenia �íslo 17. 
 

Hlasovanie: 
 

za                     8 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie Obecného zastupite�stva �íslo 17 zo d�a 31.3.2015 
 
Obecné zastupite�stvo schva�uje 2 oddelenia ŠKD a súhlasí s pred�žením prevádzky druhého 
oddelenia o 1 hodinu.  



 
Riadite�stvo ZŠ s MŠ Dechtice �alej požiadalo OZ o vyjadrenie k žiadostiam rodi�ov 
o prihlásenie die�a�a do MŠ v šk. roku 2015/2016. Po�et prijatých  žiadostí bol 22 a po�et 
vo�ných miest v MŠ je 11. OZ po diskusii odporu�ilo vedeniu ZŠ s MŠ v Dechticiach, aby 
zvolalo rodi�ov a oboznámilo ich s podmienkami vytvorenia 3 triedy a požiadalo rodi�ov 
o opätovné prehodnotenie žiadosti z dôvodu vysokej finan�nej náro�nosti. Informáciu zo 
stretnutia s rodi�mi  predloží zástupky�a pre MŠ na nasledovnom OZ. 
Starosta dal hlasova� o prijatí uznesenia �. 18 
 

Hlasovanie: 
 

za                     8 
proti                 0 
zdržal sa           0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Uznesenie Obecného zastupite�stva �íslo 18 zo d�a 31.3.2015 
 
Obecné zastupite�stvo berie na vedomie predloženie informácie vedenia ZŠ s MŠ 
v Dechticiach o zápise detí do MŠ a vytvorenie 3. triedy prerokuje na nasledovnom zasadaní 
OZ.  
 
 
k bodu 5 
Návrh na doplnenie Územného plánu �. 2 Dechtice 
Obecné zastupite�stvo prehodnotilo platný územný plán a poveruje autora Ing. Pavla Bôrika 
do pripravovaných zmien a doplnkov ÚPN-Obce Dechtice �. 2 zapracova� nasledovné zmeny 
a doplnky: 
-  zmeni� funk�né využitie �asti lokality Záhrady pri Trstinách na IBV pre cca 6 rodinných 
domov 
- v lokalite Dolné lúky zmeni� hniezdovú zástavbu na uli�nú zástavbu popri komunikácií 
- v lokalite Záhrady v Kátlovskej ulici zmeni� hniezdovú zástavbu na uli�nú zástavbu popri 
komunikácií 
- OZ navrhuje zmenu indexov zastavanosti nasledovne: do 7 árov  rozlohy stavebného 
pozemku 40%, nad 7 árov rozlohy stavebného pozemku 30%. V prípade ke� sa bude jedna� 
o mierne prekro�enie zastavanosti, odporu�í OZ riešenie tejto situácie autorovi  Územného 
plánu. 
 
 
Starosta obce dal následne hlasova� o prijatí uznesenia �íslo 19. 
 

Hlasovanie: 
 

za                     8 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 



 
Uznesenie Obecného zastupite�stva �íslo 19 zo d�a 31.3.2015 
 
Obecné zastupite�stvo odporú�a starostovi obstara� spracovanie zmien a doplnkov  ÚPN-O 
�.2 Dechtice.  
 
k bodu 6 
Úprava rozpo�tu 
 
Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpo�tu obce Dechtice: 
- úprava rozpo�tu k 19.02.2015 – rozpo�tové opatrenie �. 1: úprava rozpo�tu dotácií zo 
štátneho rozpo�tu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, základnej školy, 
stavebného poriadku, registra obyvate�ov, cestnej dopravy, referenda, vzdelávacích poukazov 
pre ZŠ, predškolskú výchovu v MŠ, nevy�erpanej dotácie z roku 2014 ZŠ  a nevy�erpanej 
dotácie z roku 2014 na odmenu skladníka CO, 
- úprava rozpo�tu k 31.03.2015 – rozpo�tové opatrenie �. 2: úprava rozpo�tu dotácií zo 
štátneho rozpo�tu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia, 
- úprava rozpo�tu k 31.03.2015 – rozpo�tové opatrenie �. 3: úprava príjmovej �asti bežných 
príjmov vo výnosoch z dane z príjmov poukázaných územnej samospráve; úprava vo 
výdavkovej �asti  kapitálových výdavkov – nákup osobného motorového vozidla Peugeot 301 
a bežných výdavkov na obecné kultúrne akcie. 
 
Následne dal starosta obce hlasova� o prijatí uznesenia �íslo 20. 
 

Hlasovanie: 
 

za                     8 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie Obecného zastupite�stva �íslo 20 zo d�a 31.3.2015 
 
Obecné zastupite�stvo berie na vedomie rozpo�tové opatrenia �. 1 a �. 2, schva�uje 
rozpo�tové opatrenie �. 3.  
 
 
 
 
 
k bodu 7 
Návrh a schválenie sobášiacich 
 
 
Starosta obce navrhol ako �alších sobášiacich poslancov Štefana Uhra a  Bohuša Valovi�a. 
Ako dôvod na doplnenie sobášiacich uviedol zvýšený po�et sobášov na O Ú no najmä na 
Planinke. Starosta obce vyzval prítomných poslancov k predneseniu iného návrhu. Prítomní 
poslanci nemali iný návrh. 
Starosta dal následne hlasova� o prijatí uznesenia �íslo 21.  



 
     Za poslanca Štefana Uhra ako sobášiaceho: 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          1 

 
Za poslanca Bohuša Valovi�a ako sobášiaceho: 
 

Hlasovanie: 
 

za                     7 
proti                 0 
zdržal sa          1 

 
 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie Obecného zastupite�stva �íslo 21 zo d�a 31.3.2015 
 
Obecné zastupite�stvo schva�uje za sobášiacich poslancov Štefana Uhra a Bohuša Valovi�a. 
 
 
k bodu 8 
Návrh a schválenie platu starostu obce 
 
Návrh platu starostu predložil poslanec Štefan Uher, ktorý informoval poslancov o povinnosti 
raz do roka ur�i� plat starostu a predložil návrh platu vo výške 2.549, 00 �. Nako�ko žiaden 
z poslancov nepredložil iný návrh starosta obce dal  hlasova� o prijatí uznesenia �. 22 . 

 
 

Hlasovanie: 
 

za                     8 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Uznesenie Obecného zastupite�stva �íslo 22 zo d�a 31.3.2015 
 
Obecné zastupite�stvo v Dechticiach na základe Zákona o právnom postavení a platových 
pomerov starostov obcí a primátorov miest – Zákon �.253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov schva�uje mesa�ný  plat starostu obce na rok 2015 vo výške 2.549,00 �. 



 
 
 
k bodu 9 
Rôzne 
 
Riadite�stvo ZŠ s MŠ v Dechticiach v zmysle § 144 ods. 6. Zákona �. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní predložilo návrh na zvýšenie príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov 
�innosti Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Dechtice. Navrhlo zvýšenie príspevku zo sú�asnej 
sumy 5,00 � na sumu 7,00 � od 2. septembra 2015. 
Obecné zastupite�stvo po diskusii navrhlo  zvýšenie príspevku na sumu 8,00 �. 
 
Starosta obce dal hlasova� o prijatí uznesenia �.23 
 

Hlasovanie: 
 

za                     8 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Uznesenie Obecného zastupite�stva �íslo 23 zo d�a 31.3.2015 
 
Obecné zastupite�stvo v Dechticiach schva�uje zvýšenie príspevku na �iasto�nú úhradu 
nákladov �innosti Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Dechtice zo sú�asnej sumy 5,00 � na 
sumu 8,00 � od 2. septembra 2015. 

 

 

 
 
k bodu 10 
Diskusia 
 
V diskusii vystúpil poslanec  Ing. Peter Rohá� a upozornil poslancov: 
- na rozbitú �akáre�  
- spýtal sa �i môže aj na�alej po�as pútí poskytova� k�ú�e od WC v KD 
Starosta odpovedal, že áno, nako�ko za poži�anie jedného prenosného WC stojí 80 � na de�. 
 - navrhol zorganizova� atraktívny futbalový zápas po�as Karmelského jarmoku 
Starosta odpovedal, že by bola možnos� odohra� po�as jarmoku zápas s hokejistami HK 
Pieš�any 
 
Poslanec Jozef Holický upozornil na poškodenú strechu miestnej požiarnej zbrojnice.   
OZ odporú�a starostovi  da� posúdi� strechu odborníkovi, urobi� rozpo�et a strechu opravi�. 
 
 




