Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 15. 05. 2019 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice
Počet poslancov:
9
Starosta obce:
PhDr. Karol Zachar
Počet prítomných poslancov:
5 poslancov
Počet ospravedlnených poslancov :
3 Ing. Peter Roháč, Pavol Danko, Drahoš Kalaš,
- poslanec Jozef Holický prišiel počas zasadnutia
prítomnosť / kvórum = 9/5
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Prerokovanie Záverečného účtu 2018
6. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 2018
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2018
8. Schválenie Záverečného účtu 2018
9. Rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4 / 2019
10. Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2019
11. Návrh VZN Obce Dechtice č. 1 o organizácii miestneho referenda
12. Návrh VZN Obce Dechtice č. 2 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
13. Návrh VZN Obce Dechtice č. 3 o zneškodňovaní žúmp
14. Žiadosť o pridelenie miestnosti – Slovenský zväz záhradkárov Dechtice
15. Schválenie úveru na dofinancovanie rekonštrukcie a rozšírenia MŠ
Dechtice
16. Informácie starostu obce
17. Rôzne
18. Diskusia
19. 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. Spýtal sa prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu. Zo strany
poslancov nebol daný žiadny návrh.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 49/2019.
Prítomní poslanci: 5
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 49/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ.

k bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú. Za overovateľov Pavla
Mancoviča a Vieru Strečanskú a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 50/2019.
Prítomní poslanci: 5
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 50/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za
overovateľov Pavla Mancoviča a Vieru Strečanskú a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla
Drgoňa.

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí OZ dňa 18. 02. 2019 boli prijaté uznesenia číslo 31/2019 až číslo 48/2019, ktoré
starosta jednotlivo predniesol.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 51/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 18. 02. 2019
boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.

k bodu 4: Interpelácie poslancov
A:
-

Poslanec Bohuš Valovič upozornil na starý suchý orech pri čísle domu 127, zároveň
navrhol orezanie,
ďalej navrhol rozšírenie mostu pri vjazde do Cintorínskej ulice,
upozornil na to, že počas víkendov je v Segedínskej ulici zaparkovaných veľa áut, ktoré
bránia občanom tam bývajúcich pri vstupe do ich domov,
starosta odpovedal, že by tam obec mohla umiestniť značku zákaz státia a namaľovať
na cestu plnú žltú čiaru
Bohuš Valovič sa tiež informoval či sa neuvažuje o rekonštrukcii chodníka
v Segedínskej ulici,
starosta odpovedal, že momentálne to nie je v rozpočte ale skúsime to dať do rozpočtu
budúceho roku.

B:
-

Poslanec Dominik Sliva navrhol umiestniť dopravné zrkadlo pri výjazde z Farskej ulice,
ďalej poukázal na veľkú poruchovosť kanalizačnej prečerpávačky na Štreke,
starosta odpovedal, že táto prečerpávačka je majetkom TAVOSu a je faktom, že je
veľmi poruchová. Zároveň podotkol, že ak občania tam bývajúci upozornia na poruchu
TAVOS promptne závadu odstráni.

-

Poslankyňa Viera Strečanská sa opätovne pýtala kedy bude opravený chodník od čísla
domu 226 až po číslo domu 231,
starosta odpovedal, že o tomto problému vie a bude vyriešený
ďalej sa spýtala, ako bude obec riešiť Dolný cintorín,
starosta odpovedal, že to už niekoľko rokov nie je pohrebisko, ale zóna pokoja.
V minulom roku dala obec vypracovať štúdiu ako by sa tento priestor mohol využívať
ako park. Zároveň však skonštatoval, že obec nechcela rušiť hrobové miesta o ktoré sa
pozostalí doposiaľ starajú.

C:

-

Prišiel poslanec Jozef Holický

k bodu 5: Prerokovanie Záverečného účtu 2018
Ekonómka obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Záverečný účet, ktorý bol
zverejnený a elektronicky zaslaný poslancom.
Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli k Záverečnému účtu za rok 2018 žiadne
výhrady.

k bodu 6: Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 2018
Ekonómka obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ správu nezávislého audítora
k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 52/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu nezávislého audítora
k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.

k bodu 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2018
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla poslancom OZ správu a
stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 53/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a
stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
k bodu 8: Schválenie záverečného účtu 2018
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 54/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 54/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.

k bodu 9: Rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 /2019
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4. Zároveň
informovala, že pribudlo ďalšie rozpočtové opatrenie č. 5/2019, nakoľko obec dostala dotáciu
pre DHZ Dechtice.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 55/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 55/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 56/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 56/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2019.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 57/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 57/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2019.

k bodu 10: Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2019
Ekonómka obce predniesla poslancom Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2019, ktoré bolo
poslancom zaslané elektronicky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 58/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 58/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie
výdavkov k 31. 03. 2019.

k bodu 11: Návrh VZN Obce Dechtice č. 1/2019 o organizácii miestneho

referenda
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 1/2019 o organizácii
miestneho referenda, ktoré bolo zverejnené a elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany
občanov ako ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 59/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 59/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 1/2019 o organizácii miestneho
referenda.
k bodu 12: Návrh VZN Obce Dechtice č. 2/2019 o spôsobe náhradného

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 2/2019 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, ktoré bolo
zverejnené a elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany občanov ako ani zo strany
poslancov neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 60/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 60/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 2/2019 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

k bodu 13: Návrh VZN Obce Dechtice č. 3/2019 o zneškodňovaní žúmp
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 3/2019
o zneškodňovaní žúmp, ktoré bolo zverejnené a elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany
občanov ako ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 61/2019.

Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 61/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 3/2019 o zneškodňovaní žúmp.

k bodu 14: Žiadosť o pridelenie miestnosti – Slovenský zväz záhradkárov

Dechtice
Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť o pridelenie miestnosti pre Základnú
organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov.
Poslanec Dominik Sliva navrhol preveriť možnosť pridelenia časti posilňovne pre potreby
záhradkárov.
Starosta povedal, že o tejto žiadosti už komunikoval s novým predsedom Petrom
Hlavatovičom, ktorý navrhol preveriť možnosť zriadenia kancelárie pre záhradkárov
v družstevnej predajni mäsa.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 62/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 62/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie žiadosť SZZ Dechtice o pridelenie
miestnosti – obec v súčasnosti nedisponuje žiadnou vyhovujúcou miestnosťou.
k bodu 15: Schválenie úveru na dofinancovanie rekonštrukcie a rozšírenia

MŠ
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ jednotlivé ponuky bánk, ktoré boli poslancom
odposlané elektronicky.
Obec žiada o úver vo výške 200.000,- s lehotou splatnosti 5 rokov.
Najlepšie podmienky poskytla Slovenská záručná a rozvojová banka – úroková sadzba vo
výške 0,75 % p.a. a nie je treba zriadiť bankový účet.

Prima Banka ponúka úver s úrokovou sadzbou 1,2 % - treba zriadiť účet.
Slovenská sporiteľňa ponúka úver s úrokovou sadzbou 0,95 % - treba zriadiť účet.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 63/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 63/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe prieskumu trhu schvaľuje čerpanie úveru
a zabezpečenie úveru prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 64/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 64/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje úver na dofinancovanie rekonštrukcie
a rozšírenie MŠ Dechtice vo výške 200.000 ,-

k bodu 16: Informácie starostu obce

A:
-

-

starosta s poľutovaním informoval poslancov, že sa predčasne ukončili práce na
projekte Rekonštrukcie zdravotného strediska. Dôvodom tohto neúspechu je
odmietnutie zmluvy o partnerstve zo strany našich lekárov MUDr. Želmíry
Čermákovej, MUDr. Natálie Augustin a MUDr. Bohumíra Navrátila. Jediný kto
pozitívne pristúpil k podpisu zmluvy o partnerstve je MUDr. Ivan Sviežený. Túto
zmluvu vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva, obec nemala možnosť akýmkoľvek
spôsobom túto zmluvu meniť či upravovať.
poslanci na túto informáciu zareagovali tak, že navrhli starostovi o tomto informovať
širokú verejnosť prostredníctvom internetovej stránky obce a káblovej televízie.

B:
-

starosta oboznámil poslancov OZ s postupom prác pri rekonštrukcii a rozšírení MŠ ,
konštatoval, že práce finišujú,
sú hotové všetky rozvody,
ukončujú sa maliarske práce,
triedy sú rozšírené,
celá stavba je už uzavretá,
začínajú práce na fasáde,
úplne ukončené sú práce v kuchyni, ktorá je v plnej prevádzke,
starosta zároveň pozval poslancov na prehliadku MŠ.

C:
-

starosta informoval o dočasnom odstránení sochy Trojičky pred kostolom z dôvodu
zhoršenia jej statiky a z obavy, že by toto mohlo spôsobiť jej zrútenie. K soche bol
prizvaný reštaurátor Mgr. art. Tomáš Kucman, ktorý získa povolenie z KPÚ Trnava na
dočasné rozobratie sochy. Sochu osobne rozoberie a uloží na bezpečné miesto v areáli
farského dvora v Dechticiach

-

starosta ďalej informoval, že od pondelka 20. 05. 2019 začne rekonštrukcia strešnej
krytiny na obecnej bytovke ( 21B).

-

starosta dal na vedomie poslancom návrh Darovacej zmluvy k pozemkom, ktoré by mali
byť použité na vybudovanie komunikácie a sietí k rozšíreniu Športovej ulice
postoj poslancov k tejto tému nebol jednoznačný, nakoľko sa pravde podobne bude
jednať o veľkú investíciu, ktorá by neúmerne zaťažila obecný rozpočet
poslanci tiež poukázali na skutočnosť, že budúce stavebné pozemky budú súkromným
vlastníctvom
je predpoklad, že v blízkej dobe budú vytvorené aj ďalšie lokality pre výstavbu
rodinných domov a investori by mohli tiež od obce žiadať vybudovanie komunikácií a
sietí
odporučili starostovi vypracovať rozpočet pre vybudovanie komunikácie a sietí

D:

E:

-

-

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 65/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informáciu o Darovacej zmluve
a odporúča starostovi pripraviť rozpočet miestnej komunikácie a inžinierskych sietí.

k bodu 17: Rôzne

A:
-

Poslanec Dominik Sliva poďakoval predsedovi PZ Borinka Dechtice Bohušovi
Valovičovi za zorganizovanie brigády na vyčistenie dechtických lesov
Poslanec Bohuš Valovič poďakoval členom DHZ Dechtice za účasť na tejto brigáde
a obecnému úradu za poskytnutie traktora

B:
Schválenie predĺženia nájmu bytových priestorov

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 66/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 66/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenajať majetok obce – bytový priestor Eve
Bartekovej.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 67/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 67/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenajať majetok obce – bytový priestor
Tomášovi Jančovičovi a Petronele Jančovičovej
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 68/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 68/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenajať majetok obce – bytový priestor
Martine Kalašovej a Ivanovi Švihoríkovi.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 69/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 69/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenajať majetok obce – bytový priestor
Milanovi Pavlíkovi.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 70/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň, Jozef Holický, Dominik
Sliva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 70/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenajať majetok obce – bytový priestor
Petrovi Záreckému.

C:
-

Starosta prečítal žiadosť Lucie Madovej o výmenu / opravu interného telefónu v byte.
Zároveň starosta odpovedal, že obecný úrad sa postará o odstránenie závady.

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 71/2019 zo dňa 15. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie žiadosť Lucie Madovej o výmenu/opravu interného
telefónu

D:
-

Poslankyňa Viera Strečanská sa spýtala, či by pri vstupoch do Dechtíc nemohli byť
umiestnené merače rýchlostí
Starosta odpovedal, že sa bude o tom uvažovať keď sa nájdu v rozpočte peniaze. Pri
tejto príležitosti spomenul ústnu žiadosť obyvateľov ulice Kúty o vybudovanie
spomaľovačov. Táto komunikácia je úzka a neprehľadná a vinou nezodpovedných
motorkárov vzniká nebezpečenstvo nehody.

k bodu 18: Diskusia

A:
-

v diskusii vystúpila občianka Jarmila Melúchová, ktorá sa informovala či bude
v Doplnku č. 3 Územného plánu obce Dechtice navrhnutá na výstavbu Miškáréch ulica.
starosta odpovedal, že na základe rozhodnutia poslancov dostal autor ÚP pokyn na
zapracovanie menovanej ulice do Doplnku č. 3
pani Jarmila Melúchová opätovne pripomenula, že ona s vybudovaním Miškáréch ulice
nesúhlasí, nakoľko podmienky ktoré jej ponúkol Peter Manca sú pre ňu neprijateľné
poslanci na toto reagovali tým, že svoj nesúhlas bude môcť vyjadriť v prípadnom
územnom a stavebnom konaní
starosta pani Melúchovej pripomenul, že zo zákona musí byť účastníčkou prípadného
stavebného konania

B:
-

-

občan Peter Alaxin vystúpil s požiadavkou na zrevidovanie potrubia zberného kanála,
ktorý vedie pozdĺž jeho domu k Blave. Podľa jeho názoru potrubie prepúšťa vodu,
nakoľko mu táto počas dažďov zaplavuje suterén.
starosta prisľúbil, že požiada firmu TAVOS, ktorá vlastní monitorovacie zariadenie,
následne potrubie zrevidujeme a vyvložkujeme
ďalej Peter Alaxin vyslovil požiadavku zverejňovať oznamy miestneho rozhlasu aj na
webovej stránke obce a káblovej televízii.
starosta odpovedal, že obecný úrad oznamy miestneho rozhlasu v obecných médiách
zverejňuje

C:
-

v diskusii ďalej vystúpila Ing. Emília Smutná, ktorá sa informovala ohľadom pridelenia
miestnosti pre SZZ Dechtice ( žiadosť sa riešila v bode 14)
starosta jej odpovedal, že obec momentálne nemá takúto miestnosť k dispozícii
a zopakoval, to čo už bolo riešené v bode 14
v diskusii tiež vystúpil predseda SZZ MO Dechtice Peter Hlavatovič a apeloval na
poslancov, aby sa snažili vyriešiť ich žiadosť o pridelenie miestnosti
poslanec Jozef Holický navrhol obhliadku posilňovne v priestoroch starého MNV
s cieľom zistiť možnosť rozdelenia miestností na 2 časti ( z toho jedna miestnosť pre
účely posilňovne a druhá miestnosť pre záhradkárov).

k bodu 19: Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 15. 05. 2019
zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková
Overovatelia:

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

Pavel Mancovič

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

Viera Strečanská

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

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

