
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 15.05.2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                   5                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :              4 / Andrej Machovič, Pavol Mancovič,  

                                                                          Pavol Drgoň, Štefan Uher /  

Hostia:                                                           4                                                                          

prítomnosť / kvórum = 9/5 

Program: 

      1.   Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Prerokovanie čerpania úveru na predfinancovanie dotácie zo štrukturálnych fondov 

E.Ú. na projekt „ Revitalizácia Románskej rotundy DECHTICE “  

5. Voľba obecného kontrolóra 

6. Prerokovanie otvorenia tretej triedy v Materskej škole na základe informácie získanej 

na zasadnutí rodičovského združenia, ktorú predloží zástupkyňa pre Materskú školu.  

7. Schválenie predaja obecného, osobného, motorového vozidla ŠKODA FABIA 1,2 

HTP Clasic, TT – 306 CH, na základe vypracovaného znaleckého posudku 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

k bodu 1 

Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí. 

Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupiteľstva je 5 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné.  

Následne starosta vyzval prítomných poslancov k prípadnému návrhu na zmenu programu. 

Poslanci nemali iný návrh. 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 24/2015. 

 

Hlasovanie: 

za                     5 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 24/2015 zo dňa 15.05.2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program  zasadnutia OZ. 

 

k bodu 2 

Určenie overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice  Mgr. Zdenku Maškovú, za overovateľov 

zápisnice  Jozefa  Holického a Ing. Petra Roháča a poveril pracovníčku Mgr. Zdenku 

Maškovú tvorbou a zapísaním uznesení.   

 

k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 

 

Na zasadnutí dňa 31.03.2015 boli prijaté uznesenia číslo 16 až číslo 23. Starosta predniesol 

jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, ktoré  uznesenia  sú v procese plnenia a ktoré 

uznesenia boli splnené.  

 

k bodu 4 

Prerokovanie čerpania úveru na predfinancovanie dotácie zo štrukturálnych fondov 

E.Ú. na projekt „ Revitalizácia románskej rotundy DECHTICE “  

 

Starosta obce predstavil OZ projektového manažéra Ing. Reného Steinera s ktorým obec 

spolupracuje v rámci projektu „ Revitalizácie Románskej rotundy Dechtice “. Ing. Steiner 



oboznámil OZ so spôsobom financovania predmetného projektu a s možnosťou  

predfinancovania a spolufinancovania  projektu za účelom rýchlejšieho a komplexného 

ukončenia projektu nakoľko končí programové obdobie 2007 až 2013 a celý projekt musí byť 

ukončený do decembra 2015.  Starosta predložil OZ ponuku Prima banky Slovensko, a.s. na 

získanie úveru za účelom predfinancovania projektu.  

 

Po diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia číslo 25/2015 

 

Hlasovanie: 

za                     5 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 25/2015 zo dňa 15.05.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

-  predfinancovanie a spolufinancovanie projektu s názvom: „ Revitalizícia 

Románskej rotundy Dechtice „, s podporou projektu v zmysle príslušných 

predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

formou nenávratného finančného príspevku,  z úveru vo výške  do 190 000,00 

EUR  poskytnutého z Prima banky Slovensko, a.s.,  

-  zabezpečenie úveru vo výške do 190 000,00 EUR poskytnutého z Prima banky 

Slovensko, a.s. vlastnou blankozmenkou obce. 

 

k bodu 5 

Voľba obecného kontrolóra  

 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že do výberového konania pre  funkciu 

hlavného kontrolóra Obce Dechtice bola prijatá  jedna žiadosť. Starosta obce privítal a OZ 

predstavil  PhDr. Zlaticu Opálekovú, ktorá ako jediná predložila ponuku do výberového 

konania.  

 



a/ určenie volebnej komisie 

Starosta obce navrhol  volebnú komisiu v zložení z prítomných poslancov.  

volebná komisia v zložení:             Ing. Peter Roháč 

                                                        Jozef Holický 

                                                        Marta Kopšíková 

                                                        Bohuš Valovič 

                                                        Pavol Danko  

                                                           

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 26/2015. 

 

Hlasovanie: 

za                     5 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 26/2015 zo dňa 15.05.2015 

 

OZ schvaľuje komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení:  Ing. Peter Roháč 

                                                                                                        Jozef Holický 

                                                                                                        Marta Kopšíková 

                                                                                                        Bohuš Valovič 

                                                                                                        Pavol Danko  

                                           

 b/ spôsob voľby hlavného kontrolóra Obce Dechtice 

Starosta obce vyzval poslancov k určeniu spôsobu hlasovania pri voľbe kontrolóra obce - či 

bude hlasovanie verejné alebo tajné . Poslanci navrhli verejné hlasovanie.  

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č.27/2015 

 

Hlasovanie 

                                                          za                        5              

proti                 0 

zdržal sa           0 



Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č.27/2015 zo dňa 15. 05. 2015  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo verejné hlasovanie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce 

Dechtice.  

 

c/ voľba  hlavného kontrolóra Obce Dechtice 

Schválená volebná komisia po otvorení obálky so žiadosťou skontrolovala všetky predpísané 

náležitosti v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a konštatovala, že prihláška je v súlade s kritériami a PhDr. Zlatica Opáleková spĺňa 

kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Na základe verejného 

hlasovania poslanci zvolili do funkcie hlavného kontrolóra PhDr. Zlatica Opálekovú. 

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia 28/2015 

 

Hlasovanie: 

                                                          za                       5                 

proti                0 

zdržal sa          0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 28/2015 zo dňa 15.05.2015 

 

V zmysle  zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ volí do 

funkcie  hlavného kontrolóra obce Dechtice  PhDr.  Zlaticu  Opálekovú  s nástupom             

od  18. 05. 2015 s funkčným obdobím šiestich rokov.  

 

d/ výpočet platu hlavného kontrolóra 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je plat 

hlavného kontrolóra súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach 



od 1001 – do 3000 obyvateľov 1,54. Teda aj pre obec  Dechtice je 1,54. Dohodnutý úväzok je 

0,2.  

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia 29/2015 

 

Hlasovanie: 

                                                          za                       5 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 29/2015 zo dňa 15.05.2015  

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce mesačný plat, ktorý je 

súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v  národnom hospodárstve, vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 

a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý  je v obciach 1001 – do 3000 obyvateľov  

1,54. A podľa dohodnutého pracovného úväzku 0,2. 

 

k bodu 6 

Prerokovanie otvorenia tretej triedy v Materskej škole na základe informácie získanej 

na zasadnutí rodičovského združenia, ktorú predloží zástupkyňa pre Materskú školu.  

 

Poslankyňa, zástupkyňa MŠ Dechtice Marta Kopšíková podala informácie zo sedenia 

s rodičmi, kde bolo prerokované prípadné otvorenie tretej triedy v MŠ.  Po zasadnutí 

rodičovského združenia prijala  53 žiadostí o prihlásenie dieťaťa do MŠ. Zástupkyňa MŠ 

Marta Kopšíková ďalej informovala, že pri ponechaní 2 tried v MŠ bude možné 48 žiadostí 

prijať a 5 žiadostí odmietnuť, s tým že budú prijaté žiadosti všetkých detí vo veku  4 a 5 

rokov.  

 

Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia číslo 30/2015 

 

 

 



Hlasovanie: 

za                     0 

proti                 5 

zdržal sa          0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 30/2015 zo dňa 15.05.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s otvorením tretej triedy MŠ Dechtice v školskom roku 

2015/2016.  

 

k bodu 7 

Schválenie predaja obecného, osobného, motorového vozidla ŠKODA FABIA 1,2 HTP 

Classic, TT – 306 CH, na základe vypracovaného znaleckého posudku 

 

Starosta obce predložil poslancom vypracovaný znalecký posudok osobného, motorového 

vozidla ŠKODA FABIA 1,2 HTP Classic, EČ: TT – 306 CH. Všeobecná hodnota 

predmetného vozidla Škoda Fabia predstavuje ku dňu 23. 04. 2015 čiastku 800 EUR vrátane 

20 % DPH.  

 

Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia číslo 31/2015 

 

Hlasovanie: 

za                     5 

proti                 0 

                                                         zdržal sa             0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 31/2015 zo dňa 15.05.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie znalecký posudok   č. 46/2015 vo veci: stanovenie 

všeobecnej hodnoty vozidla Škoda Fabia 1.2 HTP  Classic, výrobné číslo 



TMBPW16Y95422785,  EČ: TT-306 CH a schvaľuje predaj obecného motorového vozidla, 

za podmienky, že  predajná cena nebude nižšia ako všeobecná hodnota stanovená 

v znaleckom posudku č. 46/2015, ktorý   vytvoril súdny  znalec Ing. Rastislav Jurina, PhD. 

 

k bodu 8 

Rôzne 

 

Poslanec Pavol Danko sa informoval či pani  Bibiana Kozarcová nezmenila názor  na výmenu 

školského bytu za iný byt, nakoľko ZŠ s MŠ Dechtice by tieto priestory školského bytu 

potrebovala a   využívala. 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi písomne kontaktovať  pani  Bibianu  Kozarcovú 

s cieľom výmeny školského bytu za iný byt. 

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu  Ohlásenie drobnej stavby ( umiestnenie sochy 

Panny Márie na Dušnici) od Združenia AVE. 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi, aby obec  požiadala o vyjadrenie Arcibiskupský 

úrad v Trnave, nakoľko  drobná stavba má byť umiestnená na mieste, ktoré vizionári určili pri 

zjavení Panny Márie. 

 

k bodu 9 

Diskusia 

 

V diskusii vystúpil poslanec  Ing. Peter Roháč: 

- spýtal  sa na jarmočný futbalový zápas a navrhol usporiadanie futbalového turnaja do 

ktorého by boli prizvané futbalové mužstvá okolitých dedín.   

- upozornil na rozbitú čakáreň 

Starosta odpovedal, že o tomto stave vie a následne ho začne riešiť. 

 

Poslanec Ing. Peter Roháč upozornil na nebezpečnú a neprehľadnú dopravnú situáciu 

v Uličke. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo riešiť problém neprehľadnosti pomocou zrkadla a 

dopravných značiek.  



Starosta oznámil OZ, že poškodenie strechy miestnej požiarnej zbrojnice posúdila 

klampiarska firma  Roman Slobodník a predložil  na posúdenie cenovú ponuku k oprave 

strechy vo výške 1.336,00 EUR.  

Starosta ďalej informoval: 

- o odstránení havarijného stavu  miestnej komunikácie – most pre chodcov cez Blavu. 

-  stavebný úrad začne pracovať na odstránení havarijného stavu rodinného domu  č. 159  

- o doplnení osvetlenia na zbernom dvore. V súvislosti so zberným dvorom informoval že 

zberný dvor býva otvorený už aj v sobotu v čase od 8:00 hod do 12:00 hod.  

- že na obecné futbalové ihrisko bude umiestnený kontajnera na pokosenú  

Starosta predniesol obecnému zastupiteľstvu Oboznámenie s postupom prác IBV „Farské“, 

ktoré obdržal od správcu farnosti  JCLic. Radoslava Bazalu: 

- potom čo bol dokončený komplexný urbanistický návrh, sa pristúpilo k riešeniu 

inžinierskej činnosti – zabezpečenie Rozhodnutia o umiestnení stavby v obci Dechtice 

pre stavbu IBV „ Farské“. 

- takisto sa pristúpilo k vypracovaniu dokumentácie pre stavebné povolenie                

IBV „ Farské“ v obci Dechtice, Pozemské komunikácie a inžinierske siete. 

 

Poslanec Pavol Danko sa informoval o tom, kedy a ako sa bude riešiť problém pútí 

organizovaných združením AVE.  

Zastupiteľstvo odporúča starostovi na najbližšie zasadnutie OZ pozvať predstaviteľov 

združenia AVE. 

k bodu 10 

Záver 

 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

V Dechticiach, 15.05.2015 

zapisovateľka:  Mgr.  Zdenka Mašková          .................................................. 

Overovatelia:    Ing. Peter Roháč                        .................................................. 

                       Jozef Holický                              ..................................................               

                 

                                                                      Karol Zachar 

                                                                        starosta obce 


