Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 08. 07. 2019 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Počet ospravedlnených poslancov :
Mancovič
Počet neospravedlnených poslancov :

9
PhDr. Karol Zachar
6 poslancov
2 Bohuš Valovič počas zasadnutia prišiel Pavel
1 Dominik Sliva

prítomnosť / kvórum = 9/6
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia úloh a uznesení
Interpelácie poslancov
Návrh VZN Obce Dechtice č. 4/2019 o čistote a o ochrane verejnej
zelene
6. Návrh VZN Obce Dechtice č. 5/2019 o vodení psov a sume úhrady za
náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice
7. Návrh VZN Obce Dechtice č. 6/2019 o vyhradení miest a ustanovení
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane
8. Návrh VZN Obce Dechtice č. 7/2019 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce
9. Návrh VZN Obce Dechtice č. 8/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Dechtice
10. Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 – 2020
11. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke za rok 2018
12. Kontrola plnenia rozpočtu k 30. 06. 2019
13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
14. Rôzne
15. Diskusia
16. 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. Spýtal sa prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu. Zo strany
poslancov nebol daný žiadny návrh.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 72/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 72/2019 zo dňa 08. 07. 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
Drgoňa a Pavla Danka a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 73/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 73/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za
overovateľov Pavla Drgoňa a Pavla Danka a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.

k bodu 3:

Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí OZ dňa 15. 05. 2019 boli prijaté uznesenia číslo 49/2019 až číslo 71/2019, ktoré
starosta jednotlivo predniesol.

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 74/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 15. 05. 2019
boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.

k bodu 4:

Interpelácie poslancov
A:
Poslanec Drahoš Kalaš sa informoval prečo sa zobral úver na dofinancovanie MŠ
- Starosta vysvetlil financovanie a spôsob financovania rekonštrukcie MŠ. Odpovedal, že
celá rekonštrukcia MŠ bola vysúťažená v celkovej sume 443. 886,- z fondov EÚ obec
získala 241. 300,- a na dofinancovanie rozdielu bolo potrebné si zobrať úver vo výške
200.000,Poslanec Drahoš Kalaš sa spýtal: „ A čo telocvičňa“ ?
- Starosta odpovedal: dotáciu z Ministerstva školstva vo výške 145.000,- obec vyčerpala.
Čakali sme na vyhlásenie ďalšej výzvy na výstavbu telocviční. Táto mala byť vyhlásená
už v máji – zatiaľ nebola. Pravdepodobne budeme musieť v tomto roku práce na
telocvični ukončiť a stavbu zazimovať. Pretože vlastné peniaze už nemáme, prioritou je
Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ, kde máme z EÚ striktne daný termín ukončenia.
Poslanec Drahoš Kalaš ďalej povedal, že telocvičňa je malá.
- Starosta odpovedal, že už by on a ostatní kritici mohli pochopiť, že iný väčší pozemok
pri ZŠ obec jednoducho nevlastní. A toto je jediná možná alternatíva keď chceme mať
konečne po 50 rokoch telocvičňu.
- Poslanci sa spýtali, či by sa telocvičňa nedala aspoň predĺžiť smerom do školského
dvora.
- Starosta odpovedal, že prekonzultuje túto možnosť s projektantom Ing. Martinom
Wagnerom z firmy BEWA s.r.o., ktorá je autorom projektu.
Poslanec Drahoš Kalaš navrhol osadiť dopravné zrkadlo na výjazde z ulice Pijavice
Poslanec Drahoš Kalaš ďalej skonštatoval, že VPP pracovníci nič nerobia a mali by nosiť
reflexné vesty s nápisom Obec Dechtice.
B:
Poslankyňa Viera Strečanská navrhla vyzvať občanov, aby si urobili pred domami poriadok,
z dôvodu blížiaceho sa Karmelského jarmoku.
- Starosta odpovedal, že obecní pracovníci postupne vykášajú pred domami, ktorých
vlastníci si poriadok nerobia
Poslankyňa Viera Strečanská sa ďalej informovala, v akom štádiu je rekonštrukcia strechy na
obecnej 21BJ
- Starosta odpovedal, že rekonštrukcia je ukončená
C:
Poslanec Pavol Danko informoval, že ho oslovili záhradkári konkrétne pani Ing. Emília Smutná
a opätovne žiadala od obce priestor na klubovňu pre záhradkárov. Na oplátku ponúkala, že by
si záhradkári zobrali na starosť údržbu námestia
Poslanec Pavol Danko ďalej skonštatoval, že vodný tok Blava je v zlom stave a bolo by ho
treba vyčistiť.

-

Starosta odpovedal, že osloví správcu, ktorým je Povodie Váhu, aby sa postarali
o údržbu. Starosta skonštatoval, že správca Povodie Váhu sa o Blavu už dlhodobo
nestará

D:
Poslanec Peter Roháč navrhol opraviť čakáreň na námestí.
Poslanec Peter Roháč tiež kritizoval, že nájomníci KD ( najmä počas svadieb ) odstraňujú
zábrany osadené pred KD, ktoré už potom nevrátia naspäť, tieto sú už poškodené a neplnia svoj
účel.
Poslanec Peter Roháč ďalej požaduje vyriešiť parkovanie pred Coop Jednota, aby autá
neparkovali na chodníku a pri priechode pre chodcov. Navrhuje osadiť do dlažby betónové
zábrany.
Poslanec Peter Roháč navrhol pri čakárni pred Coop Jenota, osadiť lavičku, ktorá by zabránila
parkovaniu áut.

E:
Poslanec Pavol Drgoň navrhol umiestniť lampu verejného osvetlenia k domu č. 459
- Starosta odpovedal, že to zariadi

k bodu 5:

Návrh VZN Obce Dechtice č. 4/2019 o čistote a ochrane verejnej zelene
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 4/2019 o čistote
a ochrane verejnej zelene, ktoré bolo dňa 30. 05. 2019 zverejnené a dňa 26. 06.
2019 elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany občanov ako ani zo strany poslancov
neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 75/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 75/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 4/2019 o čistote a ochrane verejnej
zelene.

k bodu 6:

Návrh VZN Obce Dechtice č. 5/2019 o vodení psov a sume úhrady za
náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 5/2019 o vodení psov
a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice, ktoré bolo dňa
30. 05. 2019 zverejnené a dňa 26. 06. 2019 elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany
občanov ako ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 76/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 76/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 5/2019 o vodení psov a sume úhrady
za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice

k bodu 7:

Návrh VZN Obce Dechtice č. 6/2019 o vyhradení miest a ustanovení na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 6/2019 o vyhradení
miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane, ktoré bolo dňa 30. 05. 2019 zverejnené a dňa 26. 06. 2019 elektronicky
zaslané poslancom OZ. Zo strany občanov ako ani zo strany poslancov neboli žiadne
pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 77/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 77/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 6/2019 o vyhradení miest a ustanovení
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

k bodu 8:

Návrh VZN Obce Dechtice č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 7/2019 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce, ktoré bolo dňa 30. 05. 2019
zverejnené a dňa 26. 06. 2019 elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany občanov ako ani
zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Zdenka Mašková informovala, že Potraviny u Petríka sú od 01. 07. 2019 zatvorené.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 78 /2019.

Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 78/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce

k bodu 09:

Návrh VZN Obce Dechtice č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom
je obec Dechtice
Pracovníčka obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom Návrh VZN č. 8/2019 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Dechtice, ktoré bolo dňa 19. 06. 2019 zverejnené a dňa 26. 06.
2019 elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany občanov ako ani zo strany poslancov
neboli žiadne pripomienky.
Gabriela Grebečíová informovala, o doplnení článku 4 bod. 3 o každoročnom prepočte réžie.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 79 /2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 79/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 8/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Dechtice.

k bodu 10:

Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 - 2020
Starosta obce predniesla poslancom Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 –
2020, ktoré bolo poslancom 26. 06. 2019 zaslané elektronicky. Zo strany poslancov neboli
žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 80/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 80/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce na
roky 2016 - 2020

k bodu 11:

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke za rok 2018
Pracovníčka obce Gabriela Grebečíová informovala poslancov OZ Dechtice o správe
nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke za rok 2018. Zo strany občanov ako ani zo
strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 81/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku
konsolidovanej závierke za rok 2018

k bodu 12:

Kontrola plnenia rozpočtu k 30. 06. 2019
Pracovníčka obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Dechtice Čerpanie rozpočtu
k 30. 06.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 82/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 82/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie
výdavkov k 30. 06. 2019.

k bodu 13:

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 83/2019.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 83/2019 zo dňa 08. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

k bodu 14:

Rôzne
A:
prišiel poslanec Pavel Mancovič
Starosta prečítal poslancom OZ list od združenia AVE, v ktorom informovali o poškodení
sochy Panny Márie na Dušnici

B:
Poslanec Pavol Danko upozornil na slabý tok prameňa artézskej studne sv. Floriána. Navrhol
tento vrt prečistiť s tým, že on zoženie kontakt na príslušnú firmu, ktorá sa týmto zaoberá
odišiel poslanec Jozef Holický

C:
Poslanec Drahoš Kalaš sa informoval, prečo bola uverejnená informácia o nepodpísaní Zmluvy
o partnerstve zo strany miestnych lekárov- v miestnych médiách.
- Starosta odpovedal, že uverejnenie tejto informácie v miestnych médiách navrhli
poslanci OZ na predchádzajúcom zastupiteľstve
odišiel poslanec Drahoš Kalaš
Poslanec Pavol Danko navrhol, zorganizovať pracovné stretnutie s miestnymi lekármi
a urobiť ešte pokus o dohodu

D:
Starosta informoval o podaní žiadosti o dotáciu na výstavbu novej Požiarnej zbrojnici. Projekt
vypracoval náš spoluobčan Ing. Milan Árendáš. Nová Požiarna zbrojnica by mala stáť na
začiatku Novej ulici smerom na Naháč.

E:
Starosta informoval, že údržba trávnika na miestnom futbalovom ihrisku je veľmi náročná
a problematická, nakoľko sa tam nenachádza zdroj vody a túto musíme každodenne čerpať
prenosným motorovým čerpadlom z Blavy. Toto je veľmi náročné na čas a prácu. Trávnik sa
nám darí udržiavať v dobrom stave iba zásluhou práce Františka Holického. V areáli ihriska
bude nutné vybudovať studňu.
Starosta s poľutovaním skonštatoval, že napriek výborným podmienkam, ktoré obec vytvára
našim futbalistom, naši muži vypadli do 7. ligy.
Poslanec Pavol Danko vyjadril názor, že tí členovia výboru TJ Družstevník Dechtice, ktorí ešte
vyvíjajú nejakú činnosť sú vyhasnutí , unavení bez kreativity – zrejme treba výmenu. Na budúci

rok sú voľby výboru a uvidíme kto sa toho ujme. Poslanec Pavol Danko zároveň požiadal
starostu o zvolanie výboru TJ.
Starosta doplnil, že by sa k slovu mali prihlásiť a začať pracovať vo výbore aj neustáli kritici
dechtického futbalu a nech nám ukážu ako sa to robí.

F:
Poslankyňa Viera Strečanská konštatovala, že Darovaciu zmluvu (na pozemky na vytvorenie
komunikácie – predĺženie Športovej ulice), ktorá bola poslancom
poslaná z OcÚ,
prekonzultovala s právnikom. Podľa ich názoru je Darovacia zmluva v poriadku. Ďalej navrhla
vypracovať rozpočet na vybudovanie tejto komunikácie

G:
Starosta ďalej informoval o kultúrnych akciách, ktoré sa uskutočnili v mesiaci jún:
-

Deň detí – program a opekačna na ihrisku
80 výročie ZŠ Dechtice
Súťaž vo varení gulášov
Turnaj v malom futbale o Starostovský pohár
Divadelné predstavenie Pohreb

k bodu 15:

Diskusia

k bodu 16:

Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 08. 07. 2019
zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková

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

Overovatelia:

Pavol Drgoň

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

Pavol Danko

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

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

