
 

UZNESENIE č. 3 /2010 
 

zo  zasadnutia   Obecného  zastupiteľstva  Dechtice  zo  dňa  08.06.2010 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
 

 

A. Berie na vedomie: 
1. správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z  predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, 
2. žiadosť občanov z Veternej ulice o riešenie odvádzania prívalových vôd zo Segedína 

a z družstevných rolí až z Naháčskej ulice 
3. ďakovný list Dušana Galisa, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport a poslanca NR SR 

 

B.  Schvaľuje:            
1. program zasadnutia OZ v Dechticiach zo  dňa 08.06.2010 
2. za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia OZ Annu Tomáškovú 

za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia Tibora Stračára a Andreja Machoviča 
návrhovú komisiu v zložení Ing. Ľuboš Piešťanský a Ing. Peter Roháč 

3. úpravu rozpočtu podľa návrhu predloženého p. Irenou Stachovou, 
4. zmenu využitia školského bytu v súlade s verejným  záujmom,  a to z doterajšieho účelu, na 

priestory, ktoré budú z dôvodu verejného záujmu  využívané v rámci pedagogicko-výchovného 
procesu Základnej školy v Dechticiach, 

5. rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci, 
6. usporiadanie 7. ročníka Dechtického karmelského jarmoku v dňoch 17.- 18.7.2010, 
7. VZN č. 1/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení na území obce Dechtice, 
8. Juniáles ZO JDS v Dechticiach s hudobnou produkciou M. Kopála ml. dňa 19(20).6.2010  

 
C.  Súhlasí: 

       1.  s postúpením odvolaní rodičov, ktorých deti neboli prijaté do MŠ, vedeniu Materskej    
                        školy Dechtice na rozhodnutie 

 

D. Odporúča  
            Starostovi obce:     

1. preveriť možnosť postrekov voči komárom, 
2. v rámci možnosti dohodnúť s PD Dechtice agrotechnické opatrenia na zamedzenie  

nadmerného odtoku vody z polí, 
3. obnoviť proti záplavovú funkciu  tzv. cigánskej cesty, 
4. zabezpečiť smerovanie dažďovej  vody z kamenistého tak, aby do kanála vtekala až za  

mostom, v dolnej časti Kolónie 
5. priebežne hľadať ďalšie riešenia na zlepšenie proti záplavovej ochrany obce 
6. vyzvať p. Konečnú Želmíru na uhradenie dlžného nájomného, v prípade nevyrovnania dlžnej  

sumy pristúpiť k jej deložovaniu z prenajatých priestorov 
 

E. Zamieta: 
                   1.   žiadosť Bohuša Valoviča o jednorazový prenájom KD za účelom usporiadania spol. akcie, 
                      2.   tanečnú zábavu ZO JDS  24.(25).7.2010 
 
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 

Stanislav Heteš, predseda komisie výstavby 
Anna Tomášková, zapisovateľka                       
Irena Stachová, prac. OcÚ 

 
V Dechticiach 08.06.2010 

Karol Zachar 

                         starosta obce 


