
 
UZNESENIE č. 1 /2010 
 

zo  zasadnutia   Obecného  zastupiteľstva  Dechtice    zo  dňa   19.2.2010 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
 

 

A. Berie na vedomie: 
1. správu starostu obce o plnení úloh predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
2.    berie na vedomie žiadosť občanov z Kátlovskej ulice o skoré začatie budovania inžinierskych   
      sietí,  
3.    informáciu starostu o príprave rekonštrukcie KD, ktorá sa začne najskôr koncom augusta 2010,  
4.    informáciu starostu obce o zrušení záchrannej služby v Dechticiach, 

 

 

B. Schvaľuje: 
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2009 bez výhrad,  
2. vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške 400 096,- € 

schodok rozpočtu sa vykryje takto:  
a/ z prebytku bežného rozpočtu vo výške 87 708,- € 
b/ z návratných zdrojov financovania vo výške 400 096,- € 

3. zostatok finančných operácií vo výške 28 015 € vrátiť do rezervného fondu a použiť na krytie  
      splátky bankového úveru a kapitálových výdavkov v prípade, že nebude postačovať prebytok  
      bežného rozpočtu  
4.   výročnú správu obce 

 
C. Odporúča starostovi: 

1. pripraviť návrh na dopravné značenie obmedzenia na miestnych komunikáciach 
2. rokovať s farským úradom o postupe pri majetkovom vysporiadaní pozemkov na stavebný  

                         obvod 
 

D. Súhlasí: 
1. s realizáciou prvej etapy digitalizácie káblovej televízie v čiastke cca 6 000,- € v priebehu tohto 

roka  
2. s usporiadaním veľkonočnej veselice miestnou organizáciou 
3. s odpustením poplatku za prenájom KD - Združeniu rodičov a priateľov školy pri ZŠ Dechtice 

 

E. Zamieta: 
1. žiadosť Mgr. Vladimíra Vojtecha o prenájom KD 
2. žiadosť Milana  Košťála o prenájom KD 
3. žiadosť Xénie Šildovej o prenájom časti hasičskej zbrojnice 
4.    žiadosť Michala Mašku o znížení poplatku za odvoz smetí a zrušenie dane za záhradu 
 
 

Prítomní:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karol Zachar, starosta obce 
Ing. Peter Roháč, zástupca starostu obce 
Andrej Machovič, poslanec OcZ 
Dušan Petrík, poslanec OcZ, 
Ing. Ľuboš Piešťanský, poslanec OcZ 
Tibor Stračár, poslanec OcZ 
Mgr. Klaudia Fifiková, poslankyňa OcZ 
Rastislav Fifik, poslanec OcZ  
Milan Sersen, poslanec Ocz 
Štefan Uher, poslanec, OcZ, 
 

Stanislav Heteš, predseda komisie výstavby 
Irena Stachová, ekonómka OcÚ 
Katarína Lukačovičová, 
zapisovateľka zápisnice 
 
Ing. Mária Páleniková 
Helena Císarová 
 

  

Návrhová komisia: Štefan Uher                              Overovatelia zápisnice:  Ing. Ľuboš Piešťanský                  
                          Ing. Peter Roháč                                                          Andrej Machovič 
 
Zapísal:                 Ing. Peter Roháč        

 
 

V Dechticiach 19.02.2010 
 
 

Karol Zachar 
                          starosta obce 


