
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 10.12.2015 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Bc. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                   8                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :               1 / Pavol Danko/ 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/8 

Program: 

 

      1.   Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 

2017 a 2018 

6. Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 

7. Kontrola plnenia rozpočtu obce za rok 2015 a rozpočtové opatrenie č. 12 

8. Interná smernica č. 12/2015 – Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení 

a pravidiel rozpočtového hospodárenia obce Dechtice 

9. Návrh a schválenie VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

10. Návrh a schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice 

11. Návrh a schválenie VZN č. 3/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 

12. Návrh a schválenie VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obce Dechtice 

13. Návrh a schválenie VZN č. 5/2015 o miestnych poplatkoch za služby na území obce 

Dechtice 

14. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015 

-  príkaz starostu obce 

- schválenie inventarizačných komisií 

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Záver 

 

 

k bodu 1 

Otvorenie 

 

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

Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupiteľstva je 7 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 52/2015. 
 

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. 52/2015 zo dňa 10.12.2015 

 

 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  Ing. Petra Roháča  a Andreja Machoviča. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril 

Štefana Uhra.   

 

k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 

 

Na zasadnutí dňa 16. 09. 2015 boli prijaté uznesenia číslo 42/2015 až číslo 51/2015, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

k bodu 4 

Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 

 

Ekonómka obce Bc.Gabriela Grebečíová informovala, že Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 

2017 a 2018 bol zverejnený na webovej stránke a informačných tabuliach obce dňa 24. 11. 

2015. Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017 a 2018 bol elektronicky zaslaný poslancom 

OZ Dechtice. Zo strany poslancov a občanov neboli žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu. 

 

 

k bodu 5 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 

2017 a 2018 
 

Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková odporúča poslancom OZ Dechtice zobrať  na 

vedomie - Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 .  

Prišiel poslanec Pavel Mancovič.  



  

 

 

k bodu 6 

Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018. 

 

Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia číslo 53/2015 

 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 53/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

 

OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2016 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 54/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

 

 OZ  berie na vedomie rozpočet na roky 2017 a 2018. 

 

k bodu 7 

Kontrola plnenia rozpočtu obce za rok 2015 a rozpočtové opatrenie č. 12 

 

Rozpočet za rok 2015 sa zvyšoval v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 32. 690,- €. 

Rozpočet za rok 2015 bol prerokovaný poslancami. 

 

Starosta obce dal hlasovať o uznesení číslo 55/2015 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 55/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2015 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 56/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

 

OZ berie na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce za rok 2015. 

 



k bodu 8 

 Interná smernica č. 12/2015 – Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení 

a pravidiel rozpočtového hospodárenia obce Dechtice 

 

Starosta obce informoval, že vydal internú smernicu č. 12/2015 – Zásady tvorby rozpočtu, 

rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Obce Dechtice, ktorá bola 

elektronicky zaslaná poslancom OZ Dechtice. 

Poslanci nemali k uvedenej smernici žiadne pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 57/2015. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 57/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje Internú smernicu č. 12/2015 – Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení 

a pravidiel rozpočtového hospodárenia Obce Dechtice. 

 

 

 

k bodu 9 

Návrh a schválenie VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

 

Ekonómka obce Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 

1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení na území Obce Dechtice, ktorý bol dňa 24.11.2015 zverejnený na webovej 

a informačnej tabuli a elektronicky poslaný poslancom OZ Dechtice. 

Zo strany poslancov a občanov neboli žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 1/2015 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území 

Obce Dechtice 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 58/2015. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 58/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 



 

 

 

 

k bodu 10 

Návrh a schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a na žiaka školských zariadení na území Obce Dechtice 

 

Ekonómka obce Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 

2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka 

školských  zariadení na území Obce Dechtice, ktorý bol dňa 24.11.2015 zverejnený na 

webovej a informačnej tabuli a elektronicky poslaný poslancom OZ Dechtice. 

Zo strany poslancov a občanov neboli žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 2/2015 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských  zariadení 

na území Obce Dechtice. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 59/2015. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 59/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a na žiaka školských  zariadení na území Obce Dechtice. 

 

 

k bodu 11 

Návrh a schválenie VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Dechtice 

Referentka obce Anna Tomášková predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 3/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Dechtice, ktorý bol dňa 24.11.2015 zverejnený na webovej a informačnej tabuli a 

elektronicky poslaný poslancom OZ Dechtice. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 3/2015 . Zo strany občanov 

bola pripomienka od Igora Crhoňa, ktorý listom oslovil OZ Dechtice v ktorom navrhoval 

zníženie dane za psa – za určitých podmienok. Poslanci pripomienku zamietli. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 60/2015. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 



 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 60/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice. 

 

k bodu 12 

Návrh a schválenie VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach a trhový poriadok v Obce Dechtice  

Referentka obce Anna Tomášková predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 4/2015 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a a trhový 

poriadok v Obce Dechtice 

Zo strany poslancov a občanov neboli žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 4/2015 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a a trhový 

poriadok v Obce Dechtice 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 61/2015. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 61/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a a trhový poriadok v Obce Dechtice. 

 

k bodu 13 

Návrh a schválenie VZN č. 5/2015 o miestnych poplatkoch za služby na území obce 

Dechtice  

 

Referentka obce Anna Tomášková predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 5/2015 

o miestnych poplatkoch za služby na území Obce Dechtice 

Zo strany poslancov a občanov neboli žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 5/2015 o 

miestnych poplatkoch za služby na území Obce Dechtice   

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 62/2015. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 62/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje VZN č. 5/2015 o miestnych poplatkoch za služby na území Obce Dechtice 

 

 



k bodu 14 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015  

- Príkaz starostu obce 

- Schválenie inventarizačných komisií 

 

Starosta obce vydal príkaz a vymenoval inventarizačné komisie: 

 

Čiastkovú inventarizačnú komisiu, ktorá bude pracovať na úseku „Zdravotné stredisko“ a „ 

Telovýchovná jednota“ v zložení: 

Predseda komisie:           Pavol Danko 

Členovia komisie:           Pavol Drgoň 

                                        Mária Kolláriková /TJ/ 

                                        Anna Tomášková  /ZS/ 

 

Čiastkovú inventarizačnú komisiu, ktorá bude pracovať na úseku „Obecný úrad“ „ Kultúrny 

dom“ a „ Dom smútku“ v zložení: 

Predseda komisie:           Pavel Mancovič 

Členovia Komisie:          Marta Kopšíková 

                                        Anna Tomášková /OÚ/ 

                                        Mária Mašková    /KD/ 

                                        Jarmila Pauerová  /DS/ 

 

Čiastkovú inventarizačnú komisiu, ktorá bude pracovať na úseku „ Požiarna ochrana“             

a „ Zberný dvor“ v zložení: 

Predseda komisie:         Ing. Peter Roháč 

Členovia komisie:         Andrej Machovič 

                                      Radoslav Šimončič /ZD/ 

                                      Jozef Holický 

 

Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení: 

Predseda komisie:         Štefan Uher 

Členovia komisie:         Marta Kopšíková 

                                      Bohuš Valovič 

 

Poslanci k príkazu starostu a k inventarizačným komisiám nemali žiadne pripomienky. 

Následne dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 63/2015 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 63/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje Inventarizačné komisie. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 64/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ berie na vedomie príkaz starostu obce 



 

K bodu 15 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 

 

Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 

2016. 

Poslanci nemali žiadne námietky. 

Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č.65/2015 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 65/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti na I polrok 2016. 

 

 

K bodu 16 

Rôzne 

 

- Ekonómka Bc. Grebečíová požiadala poslancov OZ o zrušenie nevymožiteľnej 

pohľadávky voči pani Želmíre Konečnej.  

Poslanci nemali žiadne námietky. 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 66/2015 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 66/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje zrušenie pohľadávky. 

 

 

- Starosta prečítal správu audítora. 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 67/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ berie na vedomie správu audítora. 

 

- Starosta predniesol poslancom OZ žiadosť o predĺženie svojho zbrojného 

preukazu. 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 68/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ nemá námietky k predĺženiu zbrojného preukazu starostu obce  

 

 



- Starosta navrhol zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky z úväzku 0,2 na úväzok 0,3. 

Poslanci nemali žiadne námietky. 

Starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 69/2015. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 69/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ určuje s účinnosťou od 01.01.2016 rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce na 

úväzok 0,3 ustanoveného týždenného pracovného času. 

 

- Starosta obce prečítal poslancom OZ list od Združenia AVE, ktorého súčasťou  

boli aj vyjadrenia Arcibiskupského úradu a farského administrátora Mgr. Štefana 

Novanského.  Liturgická komisia ako aj farský administrátor Dechtíc nemajú proti soche 

žiadne námietky. 

List Združenia AVE spolu s prílohami boli elektronicky zaslané poslancom OZ Dechtice. 

Po krátkej diskusii poslanci OZ žiadajú doplniť  žiadosť k výstavbe sochy o Zmluvu medzi 

vlastníkom pozemkov a Združením AVE . 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 70/2015. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 70/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ žiada doplniť žiadosť k výstavbe sochy o Zmluvu medzi vlastníkom pôdy a Združením 

AVE. 

 

- OZ Dechtice  predložilo  predbežný plán zasadnutí na rok 2016: 

1. Zasadnutie OZ  25. 02. 2016 

2. Zasadnutie OZ  28. 04. 2016 

3. Zasadnutie OZ  16. 06. 2016 

4. Zasadnutie OZ  13. 09. 2016 

5. Zasadnutie OZ  13. 12. 2016 

 

- Starosta informoval o investíciách 

 

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 71/2015 zo dňa 10.12.2015 

OZ berie na vedomie informácie starostu o investíciách 

 



 

 

 

 

k bodu 17 

Diskusia 

 

Poslanec Ing. Peter Roháč informoval o rozbitej dlažbe na námestí. 

Starosta odpovedal, že o danej situácii vie a že sa bude riešiť dopravným značením 

 

 

k bodu 18 

Záver 

 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

V Dechticiach, 10.12. 2015 

 

 

 

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

 

 

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

                 

                           Andrej Machovič                                   ..................................................               

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Bc. Karol Zachar 

                                                                        starosta obce 

 

 



 

 

 


