Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 16.09.2015 v zasadačke Obecného úradu Dechtice
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Počet ospravedlnených poslancov :

9
Karol Zachar
9
0

Hostia:
prítomnosť / kvórum = 9/9

5

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia úloh a uznesení
Vystúpenie predstaviteľov združenia AVE
Informácia o personálnych zmenách na OÚ Dechtice
Informácia o realizovaných investíciách
Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2015
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ
Dechtice 2014/2015
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

k bodu 1
Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí.
Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 9 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 42/2015.
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 42/2015 zo dňa 16.09.2015
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 Pavla Mancoviča. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril
Štefana Uhra
k bodu 3
Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí dňa 18. 06. 2015 boli prijaté uznesenia číslo 32/2015 až číslo 41/2015, ktoré
starosta jednotlivo predniesol.
k bodu 4
Vystúpenie predstaviteľov združenia AVE
Starosta obce privítal hostí zo združenia AVE, ktorý sa následne OZ predstavili.
Predsedkyňa združenia Ing. Anna Brillová informovala OZ o činnosti a plánoch združenia
AVE. Následne OZ predniesla problémy spojené s púťami. ( Problematika parkovania
a WC). Predstavitelia združenia AVE znovu žiadali o výstavbu sochy na „ Svätodušnici“ ,
nakoľko Urbár a Arcibiskupský úrad v Trnave sa k ich žiadosti vyjadril kladne.
Poslanci navrhli, aby pán farár vdp. Štefan Novanský v kostole vysvetlil farníkom, prečo sa
bude na „Svätodušnici“ stavať socha.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia číslo 43/2015
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 43/2015 zo dňa 16.09.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie predstaviteľov združenia AVE

k bodu 5
Informácia o personálnych zmenách na OÚ Dechtice
Starosta obce informoval poslancov OZ o personálnych zmenách na OÚ Dechtice.
K 31. 07. 2015 dala výpoveď ekonómka Eva Kalašová, ktorú od 01.09. 2015 nahradila Bc.
Gabriela Grebečíová. K 30. 09. 2015 dala výpoveď Mgr. Katarína Lukačovičová.
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 44/2015.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 44/2015 zo dňa 16.09.2015
OZ berie na vedomie informáciu o personálnych zmenách na OÚ Dechtice.

k bodu 6
Informácia o realizovaných investíciách
Starosta informoval OZ o realizovaných investíciách:
- Pokračuje Revitalizácia Románskej rotundy a okolia ( chodníky k rotunde)
- Bol odstránený havarijný stav - Most pre peších cez Blavu
- Bolo vybudované asfaltové parkovisko pred Lesáckou bytovkou
- Bol odstránený havarijný stav oplotenia areálu ZŠ s MŠ Dechtice
Starosta ďalej informoval, že obec Dechtice bola úspešná v Projekte - Vyčistime si
Slovensko, vďaka ktorému bude odstránený nezákonne umiestnený odpad – divokých skládok
v Strežéch jarku a Kožuchovom jarku . Čaká sa na vyhlásenie grantu k Projektu Rekonštrukcie MŠ Dechtice a pripravujeme žiadosť o dotáciu na zlepšenie tepelnej
efektívnosti budovy zdravotného strediska.
Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia číslo 45/2015
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

9
0
0

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 45/2015 zo dňa 16.09.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o realizovaných investíciách.

k bodu 7
Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2015
Ekonómka obce Dechtice Bc. Gabriela Grebečíová informovala poslancov obce o plnení
príjmov a čerpaní výdavkov k 31. 08. 2015. Príjmy sú splnené na 54,38% - čo vo finančnom
vyjadrení predstavuje sumu 894 178 €. Výdavky sú vyčerpané na 49,47 % - čo vo finančnom
vyjadrení predstavuje sumu 597 357 € .
Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia číslo 46/2015

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 46/2015 zo dňa 16.09.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie výdavkov
v rozpočte obce Dechtice k 31. 08. 2015.
Starosta predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Dechtice :
- Úprava rozpočtu k 30.06.2015 – rozpočtové opatrenie č. 8 : úprava rozpočtu
v príjmovej aj výdavkovej časti o dotáciu MF SR na opravu Mosta pre peších
a dotácia TTSK na Projekt mladí mladým – spolu vo výške 30 200 €
- Rozpočtové opatrenie č. 9: k 31. 07. 2015 – úprava rozpočtu v príjmovej aj
výdavkovej časti o sumu 89 € - zvýšená dotácia na matriku. K 30. 06. 2015 urobil
starosta obce rozpočtové opatrenie č. 1 kedy boli zvýšené výdavky obce pri dosiahnutí
vyšších príjmov
- Rozpočtové opatrenie č. 10 k 14. 09. 2015 : - úprava rozpočtu kedy bol zvýšený
rozpočet v príjmovej časti o 46 984 € a vo výdavkovej časti o sumu 46 184 € Zvýšené výdavky boli rozpočtované najmä na energie, bežný transfer pre Spoločný
úrad samosprávy, opravy a údržbu majetku obce a zhotovenie projektov k vyhláseným
grantom.
Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia číslo 47/2015

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 47/2015 zo dňa 16.09.2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia.

k bodu 8
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2014
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2014 bola súčasťou dokumentácie
k zasadnutiu OZ, ktorú poslanci spolu s pozvánkou obdržali ešte pred zasadnutím OZ.
Nakoľko poslanci k správe nemali žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať o prijatí
uznesenia číslo 48/2015
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 48/2015 zo dňa 16.09.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Dechtice za rok
2014.
K bodu 9
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ
Dechtice
Rovnako ako Konsolidovaná výročná správa aj Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice za školský rok 2014/2015 bola súčasťou
dokumentácie k zasadnutiu OZ. Poslanci nemali pripomienky k Správe o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice.

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 49/2015
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 49/2015 zo dňa 16.09.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice za školský rok 2014/2015.

K bodu 10
Rôzne
Starosta obce predniesol OZ odpoveď z Arcibiskupského úradu v Trnave na žiadosť farníkov
obce Dechtice o zachovanie vdp. JCLic. Radoslava Bazalu v pastoračnej starostlivosti farnosti
Dechtice. Arcibiskupský úrad v Trnave sa v odpovedi vyjadril, že si váži záujem farníkov
z Dechtíc a to že si veľmi cenili pastoračnú službu bývalého pána farára JCLic. Radoslava
Bazalu. Od 01. júla 2015 však bude novým správcom farnosti vdp. Štefan Novanský.
Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 50/2015
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 50/2015 zo dňa 16.09.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Starosta obce predniesol OZ Žiadosť TJ Družstevník o dotáciu vo výške 6500 €.
Následne dal starosta l hlasovať o prijatí uznesenia číslo 51/2015

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

9
0
0

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 51/2015 zo dňa 16.09.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť TJ Družstevník o dotáciu vo výške 6500 €.
Dotácia pre TJ Družstevník Dechtice bude zaradená do návrhu výdavkovej časti rozpočtu na
rok 2016.
Starosta obce dal ďalej do pozornosti členom OZ zlý stav farského kostola sv. Kataríny
Alexandrijskej. Po krátkej rozprave poslanci navrhli starostovi obce, aby o tomto stave
informoval vedenie Trnavskej arcidiecézy.

k bodu 11
Diskusia
V diskusii vystúpil Ing. Ján Benovic, ktorý sa informoval či obec Dechtice dala súhlas firme
JIVATRADE - Kameňolom Dechtice na ďalšiu ťažbu kameňa. Starosta obce odpovedal, že
o takýto súhlas obec nikto nežiadal. Pripomenul však, že ako už o tom informoval, obec
dostala žiadosť o vyjadrenie sa k predĺženiu povolenia k trhacím prácam, ktoré má platnosť
do roku 2016. K tejto žiadosti o predĺženie dala obec Dechtice negatívne stanovisko.
Ing. Ján Benovic navrhol OZ Dechtice, aby boli pripravované projekty zverejnené na obecnej
stránke, z dôvodu možnosti pripomienkovania k projektu občanmi.
V diskusii ďalej vystúpil pán Jozef Maška, ktorý upozornil na:
- zlý stav povrchu miestnej komunikácie Uličky
- na nevyriešený odtok dažďovej vody z nového chodníka na cintoríne
- na možné riešenie problémov so strechou na zdravotnom stredisku – nadstavením
druhého poschodia, výstavbou ktorého by sa riešila aj bytová otázka
- ďalej navrhol OZ osadenie závor na cestu – smer Segedín a Kožuchov jarok.
Vybudované závory by mali zabrániť nelegálnemu vývozu odpadu a rozširovaniu
existujúcich divokých skládok.
k bodu 12
Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Dechticiach, 16.09. 2015

zapisovateľka: Mgr. Zdenka Mašková

Overovatelia:

Jozef Holický
Pavel Mancovič

..................................................

..................................................
..................................................

Bc. Karol Zachar
starosta obce

