Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 28. 01. 2020 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Počet ospravedlnených poslancov :
Počet neospravedlnených poslancov :

9
PhDr. Karol Zachar
5 poslancov
2 Bohuš Valovič a Viera Strečanská
2 Jozef Holický a Drahoš Kalaš

prítomnosť / kvórum = 9/5
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Schválenie Urbanistickej štúdie výstavby rodinných domov v lokalite Dolné Lúky
6. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2019
7. Rôzne
8. 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 žiadny návrh
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 1/2020.
Prítomní poslanci: 5
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Dominik Sliva, Pavol Danko
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 1/2020 zo dňa 28. 01. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ
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k bodu 2:

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú. Za overovateľov Pavla
Danka a Ing. Petra Roháča, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 2/2020.
Prítomní poslanci: 5
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Dominik Sliva, Pavol Danko
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 2/2020 zo dňa 28. 01. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za
overovateľov Pavla Danka a Ing. Petra Roháča a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.

k bodu 3:

Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí OZ dňa 12. 12. 2019 boli prijaté uznesenia číslo 121/2019 až číslo 133/2019, ktoré
starosta jednotlivo predniesol.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 3/2020 zo dňa 28. 01. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 12. 12. 2019
boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.

k bodu 4:

Interpelácie poslancov
A:
-

Poslanec Pavol Danko sa informoval o stave výmeny trafostanice pri čísle domu 29
Starosta odpovedal, že vo veci výmeny trafostanice nemáme žiadne nové informácie
Poslanec Pavol Danko tlmočil pochvalu občanov na zamestnancov OcÚ za kvalitnú
údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Poslanec Pavol Danko predniesol návrh seniorov, ktorí by chceli organizovať brigádu
zameranú na čistenie obce od odpadkov.
Poslanci navrhli v tejto súvislosti zorganizovať spoločnú brigádu všetkých miestnych
dobrovoľných organizácií

B:
-

Poslanec Peter Roháč navrhol umiestniť lampu pri dome číslo 459 a prebudovať
mostík, aby bol v súlade s chodníkom
Starosta odpovedal, že osloví firmu, ktorá nám zabezpečuje údržbu verejného
osvetlenia, aby na uvedené miesto osadila lampu. Taktiež osloví firmu, aby vybudovala
nový mostík
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k bodu 5:

Schválenie Urbanistickej štúdie výstavby rodinných domov v lokalite Dolné
Lúky
Starosta obce predniesol poslancom OZ – Žiadosť o schválenie Urbanistickej štúdie IBV Dechtice –
Dolné Lúky- 30 RD. Urbanistické štúdie spolu so Sprievodnou správou boli elektronicky pred
zasadnutím OZ zaslané poslancom.
Zo strany poslancov bol návrh zapracovať do uznesenia pripomienky:
-

Zachovať protitankové kocky
Vybudovanie chodníka od novej IBV až po dom č. 7

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 4/2020.
Prítomní poslanci: 5
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Dominik Sliva, Pavol Danko
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 4/2020 zo dňa 28. 01. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Urbanistickú štúdiu IBV Dechtice – Dolné
Lúky – 30 RD s doplnením pripomienok poslancov OZ, aby sa zachovali protitankové kocky
a vybudoval chodník od novej IBV až po dom č. 7.
k bodu 6:

Správa hlavnej kontrolórky za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Správu za rok 2019
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 5/2020 zo dňa 28. 01. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce za rok
2019
k bodu 7:

Rôzne
A:
-

Starosta obce informoval o obnove Protizáplavového kanála medzi domami č. 223 a 224
Starosta ďalej informoval o športových a spoločenských akciách v našej obci od posledného
zastupiteľstva
Starosta tiež informoval, že našu obec navštívil ústavný činiteľ, predseda vlády SR Peter
Pellegrini, ministerka vnútra Denisa Saková a poslanci NR SR Augustín Hambálek a Peter
Náhlik. Pri tejto príležitosti starosta obce požiadal predsedu vlády o finančnú pomoc, ktorú by
obec použila na výmenu okien a dverí na Zdravotnom stredisku.
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B:
-

Poslanec Dominik Sliva navrhol začať premýšľať nad názvami ulíc v Dechticiach.
Prípadné nápady si pripraviť k budúcemu zastupiteľstvu
Poslanec Dominik Sliva sa informoval, či sa neuvažuje o prevode pozemkov
z Pozemkového fondu na obec – konkrétne parkovisko pri cintoríne
Starosta odpovedal, že obec už podala žiadosť na prevod viacerých pozemkov vo
vlastníctve štátu na ktorých sú umiestnené verejnoprospešné stavby

C:
-

Poslanec Pavol Drgoň sa spýtal na telocvičňu – aký je plán na rok 2020
Starosta odpovedal, že obec by mala v tomto roku získať cca. sumu 70.000 € z grantu
MASK, ktorú by sme použili na pokračovanie výstavby telocvične.

-

Julián Holec informoval, že počas brigády – upratovanie povaly starého obecného
úradu sa robil poriadok aj na dvore. Na dvore boli orezané spodné časti chvojok.
Julián Holec tiež upozornil, že záchranná služba nabíja sanitku káblom zarastením
v strome a bolo by potrebné tento strom orezať a kábel očistiť.

D:

-

E:
-

Poslanec Pavel Mancovič upozornil na zlý stav komína na starej budove obecného úradu
Starosta odpovedal, že komín treba zbúrať na úroveň strechy

-

Starosta obce položil poslancom otázku či môže dať v súlade s rozhodnutím vyrezať
strom Paulovnia na námestí, miesto ktorého sa vysadí nový vianočný stromček.
Poslanci súhlasili
Poslanec Peter Roháč pripomenul, aby sa orezala tuja na cintoríne, ktorá poškodzuje
pomník

F:

-

k bodu 8:

Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 28. 01. 2020
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Zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková

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

Overovatelia:

Pavol Danko

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

Ing. Peter Roháč

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

PhDr. Karol Zachar
starosta obce
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