
 
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 23. 06. 2020 v Kultúrnom dome v Dechticiach. 

Zasadnutie  v zmysle Zákona č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a doplnkov a Zákona č. 73/2020 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19,  sa konalo za prísnych hygienických 

podmienok z dôvodu mimoriadnej situácie. 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        6  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :              2 Pavol Danko, Jozef Holický  

Počet neospravedlnených poslancov :          1 Dominik Sliva        

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/6 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Oboznámenie poslancov s výročnou správou za rok 2019 

6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej  závierke za rok 2019 

7. Kontrola plnenia rozpočtu k 15. 06. 2020 

8. Rozpočtové opatrenia č. 3 / 2020 

9. Správa HK o vykonanej kontrole za I. polrok 2020 

10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

11. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2018 

12. Informácie starostu obce 

13. Rôzne 

14. 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 žiadny návrh. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 27/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 



 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 27/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

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 Bohuša Valoviča,  za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 28/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 28/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za 

overovateľov Pavla Drgoňa a Bohuša Valoviča  a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 23. 04. 2020 boli prijaté uznesenia číslo 6/2020 až číslo 26/2020, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 29/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 23. 04. 2020 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A: Poslanec Peter Roháč 

-  sa informoval či by sa nedalo preparkovať hasičské auto  

- ďalej sa informoval kedy budú na námestie znovu umiestnené lavičky 



- tiež sa informoval ohľadom smetných nádob ( ktoré boli počas pandémiu umiestnené 

k obchodom  a určené na zber použitých jednorazových rukavičiek) či už nemôžu byť 

odstránené 

- navrhol opravu mosta pri čísle domu 459, opravu poškodenej komunikácie pri 

Floriánkovi, vyčistenie Floriánka a zakúpenie chýbajúcich tabúľ skla na čakárne  

- Poslanec Peter Roháč tiež navrhol, aby obec dala zapísať protitankové kocky do 

zoznamu pamiatok 

Starosta odpovedal: 

- hasičské auto je už preparkované v priestoroch PD Dechtice. Je pod prístreškom 

a chránené kamerovým systémom 

- lavičky už sú opäť na námestí 

- smetné nádoby na jednorazové rukavičky budú odstránené 

Starosta prisľúbil, že  problém s mostom pri čísle domu 459 vyrieši 

Starosta ďalej odpovedal: 

-  že poškodenú jamu pri Floriánkovi obec opraví po ukončení rekonštrukcie vodovodu 

vo Farskej ulici 

- prečistenie potrubia na prameni Floriánko je podľa dostupných informácií 

problematické, nakoľko mechanické prečistenie nepomáha. Je nutné potrubie prečistiť 

chemicky. Takémuto chemickému čisteniu sa venuje istá rakúska firma, ktorú obec 

skúsi osloviť. 

- čakárne dáme zaskliť profesionálnej firme 

- o možnosti zapísať protitankové kocky do zoznamu pamiatok sa budeme informovať na 

KPÚ v Trnave 

 

B: Poslanec Drahoš Kalaš  

- sa informoval či je funkčný obecný drvič dreva a rovnako  zametacia metla za traktor 

- navrhol, aby sa zrušil nákup zametacieho autíčka a aby sa miesto neho  zakúpilo vozidlo ako 

majú napr. v Dolnom Lopašove 

- tiež navrhol, aby sa v okolí oplotenia zberného dvora vysadili tuje a skultúrnil svah pod 

horným obchodom 

- ďalej sa informoval, či by sa mohli na káblovej televízii formou tabuliek zverejňovať došlé 

faktúry vystavené na sumu 3000,- a viac, nakoľko sa ho občania na toto pýtajú a on nevie 

odpovedať 

- povedal, že sa mu nepáči zastávka pri Pomníku padlých 

- navrhol zakúpenie nových závesov do kultúrneho domu 

 

Starosta odpovedal: 

-  že drvič na haluzovinu je funkčný avšak nedá sa použiť na drvenie veľkých kusov dreva 

a nábytku. Tiež je funkčná aj zametacia metla za traktor, no momentálne sú zodrané 

kefy a treba kúpiť nové. 

- že na zrušenie nákupu multifunkčného komunálneho stroja nie je dôvod, nakoľko už 

názov napovedá, že sa jedná o stroj, ktorý má v obci široké využitie ( údržba miestnych 

komunikácií). Dôvod na zrušenie nákupu nie je aj preto, že 95% nákladov obec získala 

z dotácie Enviromentálneho fondu SR. 

Starosta ďalej odpovedal, že keď sa nájdu v rozpočte financie môže obec pristúpiť k skrášleniu 

okolia zberného dvora. 

Starosta ohľadom zverejňovania tabuliek s faktúrami na káblovej televízii odpovedal, že je to 

skôr technická otázka na Petra Roháč. 

Peter Roháč odpovedal, že sa to dá. 



Ekonómka obce zdôraznila, že obec je zo zákona povinná všetky faktúry zverejňovať na 

webovej stránke. Čo samozrejme naša obec robí. 

Starosta tiež pripomenul, že všetky náklady na investičné aj neinvestičné akcie sú uvedené napr. 

aj vo výročnej správe, ktorá je tiež zverejnená na webovej stránke a tiež bola elektronicky 

zaslaná každému jednému poslancovi. Tiež mu pripomenul, že ako poslanec OZ by mal vedieť 

odpovedať na otázky občanov. Ak nevie treba sa informovať a komunikovať s pracovníčkami 

obecného úradu, ktoré sú v práci vysoko nad rámec pracovnej doby. Starosta podotkol, že on 

sám je k dispozícii každému - 24 hodín denne.  

 

Starosta ohľadom zastávky pri Pomníku padlých povedal, že je to vec názoru čo sa komu páči, 

pretože doteraz boli na túto zastávku len kladné ohlasy.  

 

Starosta odpovedal, že keď sa v rozpočte nájdu financie obec závesy do kultúrneho domu 

zakúpi 

 

C: Poslanec Bohuš Valovič 

- navrhol  inovovanie interiéru Domu smútku – prípadne do budúcna túto položku 

zahrnúť do obecného rozpočtu 

- tiež navrhol, rozšírenie mosta na ceste k cintorínu 

Ekonómka odpovedala, že v súčasnosti obec na to financie nemá a že si treba počkať ako 

sa bude vyvíjať ekonomická situácia v celom štáte, ktorý sa momentálne nachádza v kríze 

spôsobenej pandémiou koronavírusu 

 

D:  Poslanec Pavel Mancovič 

- upozornil na parkujúce autá na priechode pre chodcov pri Supermarkete COOP Jednota 

 

E: Poslanec Pavol Drgoň predniesol interpelácie od poslanca Pavla Danka 

- navrhol umiestnenie dopravnej značky – Zákaz vjazdu do Vodárenskej uličky 

- upozornil na vrastajúci strom do el. drôtov pri Blave na námestí    

 

F: Poslankyňa Viera Strečanská 

- informovala, že po Kátlovskej ulici veľa šoférov nedodržuje predpísanú rýchlosť 

a svojim nedbalým správaním ohrozujú predovšetkým deti idúce z ihriska alebo na 

ihrisko. A opätovne žiadala merač rýchlosti. 

Poslanci navrhli, že by bolo lepšie zakúpiť rýchlostný semafor ako je napr. v obci 

Dubovany. 

Starosta  pripomenul, že ak budeme toto riešiť treba semafor posadiť na každom príjazde 

do našej obce. To znamená, že bude treba zakúpiť 4 kusy. 

 

 

 

k bodu 5: 

Oboznámenie poslancov s výročnou správou za rok 2019 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová informovala, že výročná správa za rok 2019 bola 

zverejnená na obecnej webovej stránke a tiež bola elektronicky zaslaná poslancom. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky ani otázky  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 30/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie výročnú správu za rok 2019. 



 

 

k bodu 6: 

Správa  nezávislého audítora ku konsolidovanej  závierke za rok   2019 
Správa nezávislého audítora bola poslancom doručená elektronicky. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky ani otázky  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 31/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku 

konsolidovanej závierke  za rok 2019.  

 

k bodu 7: 

Kontrola plnenia rozpočtu k 15. 06. 2020 
Materiál ohľadom čerpania rozpočtu k 15. 06. 2020 bol elektronicky zaslaný poslancom. 

Z ich stany neboli žiadne pripomienky.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 32/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 32/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie 

výdavkov k 15. 06. 2020 

 

 

k bodu 8: 

Rozpočtové opatrenia č. 3/2020 

Ekonómka obce informovala o rozpočtovom opatrení číslo 3/2020. Rozpočtové opatrenie 

bolo poslancom zaslané elektronicky. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 33/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 33/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2020. 

 

k bodu 9: 

Správa HKO o vykonanej kontrole za I. polrok 2020 

- Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ správu o vykonanej kontrole za I. 

polrok 2020.  

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 34/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie  Správu hlavnej kontrolórky 

o vykonanej kontrole za I polrok 2020 

 

 

k bodu 10: 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

Hlavná kontrolórka predniesla poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 , ktorý 

bol zverejnený na webovom sídle obci a na informačnej tabuli. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 35/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 35/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

 

 

k bodu 11: 

Schválenie zápisu do kroniky za rok 2018 

Ekonómka informovala, že návrh zápisu do kroniky za rok 2018 bol poslancom v dostatočnom 

predstihu zaslaný elektronicky. 

Kronikárka Marta Kopšíková sa spýtala poslancov či majú nejaké otázky prípadne 

pripomienky. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 36/2020. 



Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 36/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zápis do kroniky za rok 2018 

 

 

 

k bodu 12: 

Informácie starostu obce 

A: Starosta informoval, že na žiadosť poslancov: 

- boli pred predajne potravín umiestnené smetné nádoby na jednorazové rukavičky 

- obec poslala ohľadom spomaľovačov  listy Rastislavovi Fifikovi a Michalovi 

Hlavatovičovi. Rastislav Fifik stĺpiky pri spomaľovači neodstránil, ale odstránil stredný 

diel spomaľovača. Michal Hlavatovič na výzvu nereagoval. 

- obecní pracovníci zrušili nelegálny cintorín zvierat na Čerešienkovej ceste ( odstránili 

krížiky z hrobčekov ) 

- obec zakúpila monitor pre káblovú televíziu 

- zber papiera sa  z dôvodu, že škola bola kvôli mimoriadnej situácii zatvorená nemohol 

zorganizovať 

Starosta ďalej poslancov informoval, že zamestnanci zberného dvora evidujú na zberných 

lístkoch  množstvo a druh odovzdaného odpadu. Tiež odpovedal na otázku poslancov 

z minulého zastupiteľstva, že či na zberný dvor vozia odpad aj miestni živnostníci , že ÁNO na 

zberný dvor vozia odpad aj miestni živnostníci. 

 

B: Starosta informoval, že správca konkurznej podstaty likvidácie pohľadávok firmy 

OKAMEA ponúkol obci odkúpenie odpadového kameňa za 1 €.  

Poslanci sa ohľadom tejto informácie dohodli, aby obec túto ponuku neprijala. 

 

C: Starosta odovzdal slovo ekonómke. 

Ekonómka predniesla poslancom OZ na základe dopytu poslanca Pavla Danka 

z predchádzajúceho zastupiteľstva, dokumentáciu ohľadom verejného osvetlenia obce. 

Z informácie vyplýva, že verejné osvetlenie je majetkom obce. 

Spýtala sa na prípadné otázky poslancov. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky ani otázky. 

 

D: Starosta informoval, že od 01. 06. 2020 začalo sčítanie domov a bytov. Za poverenú osobu 

pre Obec Dechtice určil Zdenku Maškovú 

. 

E: Starosta oznámil, že v obci na Farskej ulici začne v mesiaci júl rekonštrukcia vodovodu. 

 

F: Starosta oznámil, že nájom za miestnu organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov tento 

rok sponzorsky uhradí Ján Rajnic. 

 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 37/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce.  

 

 

k bodu 13: 

Rôzne 

 

A: 

Ekonómka predniesla, že v novembri 2019 mala obec kontrolu z Okresného úradu v Trnave 

ohľadom nájomných bytov. Pri kontrole bolo zistené, že obec nemá stanovenú výšku 

nájomného podľa opatrenie MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení 

neskorších predpisov, ktoré stanovuje maximálnu výšku nájomného za užívanie bytov, a to 

ročne 5% z obstarávacej ceny bytov 327.129,22.  

Z tohto dôvodu navrhujeme aby poslanci stanovili nájomné vo výške mesačne: 

- nájomné vo výške 2,000 €/m² 

- fond opráv vo výške 0,387 €/m² 

 

Z dôvodu zvýšených nákladov na opravy v bytovom dome navrhujeme do rezervného fondu 

opráv prispievať navyše sumou 0,113 €/m²  

 

Zároveň upozorňujeme, že výška nájomného sa nájomníkom nemení !!! 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 38/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 38/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje mesačne nájomné : 

- nájomné vo výške 2,000 €/m² 

- fond opráv vo výške 0,387 €/m² 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 39/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 39/2020 zo dňa 23. 06. 2020 



Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prispievať navyše sumou 0,113 €/m² do 

rezervného fondu opráv. 

 

 

 

B: 

Starosta predniesol poslancom OZ žiadosť  o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním 

kurzových stávok v Pohostinstve Šutiak , Dechtice č.  151 od spoločnosti VICTORY TIP, s.r.o.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo  40/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 40/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prevádzkovanie kurzových stávok od 

spoločnosti VICTORY TIP, s.r.o. v Pohostinstve Šutiak 

 

C:  
Starosta predniesol  poslancom OZ – žiadosť o schválenie Urbanistickej štúdie od Emílie 

Gašparovej. 

Urbanisticko-architektonická štúdia zástavby IBV Pri ihrisku – 9x rodinný dom bola poslancom 

OZ poskytnutá k nahliadnutiu. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo  41/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 41/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje urbanisticko – architektonickú štúdiu IBV Pri 

ihrisku – 9 x rodinný dom. 

 

 

D: 

Starosta prečítal oznámenie o počte žiakov, ktoré na obec poslala ZŠ s MŠ Dechtice. 

Do prvého ročníka sa prihlásilo 13 detí, na náboženskú výchovu  130 detí,  na etickú výchovu 

7 detí. Do ŠKD sa prihlásilo spolu 48 detí. 

 

Starosta predniesol žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice o otvorenie 3 triedy v MŠ. Zároveň uviedol, že 

pre 8 detí v tretej triede by mala obec zvýšené náklady na prevádzku MŠ o 42.000 €. Starosta 



informoval, že je aj iné riešenie. V súčasnosti je možné navýšiť počet detí v triede MŠ o 3 deti. 

Tým pádom by sa 6 detí umiestnilo do existujúcich tried. Zostávajúce 2 deti majú menej ako 3 

roky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo  42/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 0,  proti: 6, zdržal sa: 0 

 

Proti:  Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 42/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje otvorenie tretej triedy MŠ. 

 

 

E:  

Starosta predniesol poslancom OZ Žiadosť o predĺženie nájmu od nájomníka Róberta Melišíka. 

Zo strany poslancov bola otázka či má pán Melišík vysporiadané všetky záväzky. 

Ekonómka odpovedala, že áno. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo  43/2020. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Drahoš 

Kalaš 

  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 43/2020 zo dňa 23. 06. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájmu 1izbového bytu Róbertovi 

Melišíkovi. 

 

F: 

Poslanec Peter Roháč predniesol poslancom návrh  názvov ulíc v našej obci. Tiež navrhol 

zriadiť komisiu pre tvorbu a definitívny návrh názvov ulíc.  

- Poslanci zobrali tento návrh na vedomie a bude sa o ňom rokovať na ďalších 

zastupiteľstvách.  

 

 

k bodu 14: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 23. 06. 2020 

 



 

 

Zapisovateľka:  PhDr.  Zdenka Mašková                    .................................................. 

 

Overovatelia:     Pavol Drgoň                                         .................................................. 

                 

                           Bohuš Valovič                                            ..................................................               

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 


