
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 18.06.2015 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                   6 / od bodu 7 – 7 poslancov/                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :              2 / Andrej Machovič, Marta Kopšíková /                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

Program: 

      1.   Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Záverečný účet obce za rok 2014 

5. Úprava rozpočtu na rok 2015 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

k bodu 1 

Otvorenie 

 

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

Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 6 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 32/2015. 
 

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. 32/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

 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  Pavla Danka a Bohuša Valoviča, Štefana Uhra poveril tvorbou a zapísaním 

uznesení.   

 

k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 

 

Na zasadnutí dňa 15.05.2015 boli prijaté uznesenia číslo 24 až číslo 31. Starosta predniesol 

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

uznesenia boli splnené.  

 

k bodu 4 

Záverečný účet obce za rok 2014  
 

Stanovisko hlavného kontrolóra  k Záverečnému účtu obce Dechtice za rok 2014, ktorý 

vypracovala pracovníčka OcÚ Eva Kalašová. Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková vo 

svojej správe konštatovala, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi 

normami a odporúča schváliť obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu tak ako je 

predložený. K hospodáreniu za rok 2014 – bez výhrad. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 33/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

OZ Dechtice berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

Obce Dechtice za rok 2014 

 

Ekonómka obce Eva Kalašová predložila poslancom na schválenie Záverečný účet Obce 

Dechtice za rok 2014. Záverečný účet obsahuje rozpočet obce Dechtice na rok 2014, rozbor 

plnenia príjmov za rok 2014 , rozbor čerpania výdavkov za rok 2014, použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia za rok 2014, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a 

sociálneho fondu, bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 

2014, prehľad o poskytnutých dotáciách PO, finančné usporiadanie finančných vzťahov voči 

zriadeným PO, ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC.  

 

Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí  uznesenia č. 34 

 

 

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. 34/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

OZ Dechtice schvaľuje Záverečný účet obce Dechtice za rok 2014 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

 

Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí  uznesenia č. 35 

 

 

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. 35/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

OZ Dechtice schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 16 204,14 eur. 

 

k bodu 5 

Úprava rozpočtu na rok 2015  
 

     Ekonómka Eva Kalašová predložila OZ návrh na úpravy rozpočtu obce na rok 2015: 

- úprava rozpočtu k 31.05.2015 – rozpočtové opatrenie č. 4: úprava rozpočtu dotácií zo 

štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – učebnice 

žiakom ZŠ, dotácia z ÚPSVAR na Projekt Podpora zamestnávania UoZ a dotácia 

z Ministerstva školstva SR na riešenie havarijnej situácie – oprava školského areálu. 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 36/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

-  OZ Dechtice berie na vedomie úpravu rozpočtu k 31.05.2015 -  rozpočtové 

opatrenie č. 4  

 

                                        

- úprava rozpočtu k 28.06.2015 – rozpočtové opatrenie č. 5:  úprava rozpočtu 

v príjmovej časti o dotácie z Environmentálneho fondu na Protipovodňová ochrana 

Segedínska ulica Dechtice vo výške 75. 744,97 € a navýšenie príjmových finančných 

operácií o plánovaný krátkodobý úver vo výške 190. 000 € z Prima banky na 

predfinancovanie Projektu Revitalizácie Románskej rotundy Dechtice. Vo výdavkovej 

časti úprava rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške 75. 744,97 € Protipovodňová 

ochrana Segedínska ulica Dechtice, presun z bežných výdavkov na kapitálové 

výdavky  spoluúčasť obce Protipovodňová ochrana Segedínska ulica Dechtice vo 



výške  3.987,58 €, navýšenie výdavkových finančných operácií o plánovaný 

krátkodobý úver vo výške 190. 000 € z Prima banky na predfinancovanie Projektu 

Revitalizácie Románskej rotundy Dechtice. 

 

 

 

 

 

 Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí  uznesenia č. 37 

 

 

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. 37/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 28. 06. 2015 – rozpočtové opatrenie 

č. 5 

 

- úprava rozpočtu k 29.06.2015 – rozpočtové opatrenie č. 6: presun z bežných výdavkov 

na kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu k projektu Protipovodňová 

ochrana Segedínska ulica Dechtice vo výške 4.560 € a presun z bežných výdavkov na 

kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu k projektu Revitalizácia Románskej 

rotundy Dechtice vo výške 2.100 € 

Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č.38 

 

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.38/2015 zo dňa 18. 06. 2015  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 29. 06. 2015 – rozpočtové opatrenie 

č. 6 

- úprava rozpočtu k 30.06.2015 – rozpočtové opatrenie č. 7: navýšenie príjmovej 

a výdavkovej  časti bežného rozpočtu v sume 28. 376,91 €. 



Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia 39/2015 

 

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. 39/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 30. 06. 2015 – rozpočtové opatrenie 

č. 7 

 

 

k bodu 6 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predložila OZ : Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.  

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 40 

 

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. 40/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2015. 

 

k bodu 7 

Rôzne 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ žiadosť o možnosť:  podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

 

Po diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatie uznesenia č. 41 

 

Prišiel poslanec pán Pavol Drgoň. 



 

Hlasovanie: 

 

za                     6 

proti                 0 

zdržal sa          1 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 41/2015 zo dňa 18.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnej kontrolórke obce Dechtice PhDr. Zlatice 

Opálekovej možnosť podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom 

riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. 

 

 

Starosta obce predniesol   OZ vyjadrenie  Arcibiskupského úradu  k umiestneniu drobnej 

stavby – sochy Panny Márie. Arcibiskupský úrad odporúča celú túto záležitosť predložiť 

miestnemu správcovi farnosti v Dechticiach a prostredníctvom neho predložiť ju diecéznej 

liturgickej komisii, ktorá sa vyjadrí k realizácii umiestnenia sochy Panny Márie.  
 Obecné zastupiteľstvo po krátkej diskusii odporúča starostovi, aby na najbližšie zasadnutie OZ 

pozvalo predstaviteľov Združenia AVE. 

 

 

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

Uličke.  

Starosta odpovedal, že problém neprehľadnosti Uličky sa bude riešiť novým dopravným 

značením. 

 

 

Poslanec Pavol Danko navrhol vyčleniť miesto na  vybudovanie detského ihriska a pre začiatok 

ho aspoň oplotiť. 

Starosta obce s týmto postupom súhlasí. 

 

 

k bodu 8 

Diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k bodu 10 

Záver 

 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

V Dechticiach, 18.06.2015 

 

 

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

 

 

Overovatelia:     Pavol Danko                                    .................................................. 

                 

                           Bohuš Valovič                                 ..................................................               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Karol Zachar 

                                                                        starosta obce 

 

 

 

 


