
UZNESENIE č. 6 /2010 
 

zo  zasadnutia   Obecného  zastupiteľstva  Dechtice  zo  dňa  11.12.2010 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 
 

 

A. Berie na vedomie: 
 

1. kontrolu plnenia úloh a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
                 2.   žiadosť Speváckej skupiny o finančnú výpomoc na rok 2010 s tým, že rozpočet na rok    
                       2011 je schválený a o konkrétnej pomoci rozhodne OcZ na základe vývoja obecných     
                       financií v roku 2011. 
 

 
B.  Schvaľuje: 
 

1. rozpočet obce na rok  2011,2012,2013, 
2. úpravu rozpočtu za rok 2010, 
3. výmenu pozemkov: Obec Dechtice odovzdáva manželom Zubčákovi  

Štefanovi a Anne r. Slivovej celok nehnuteľnosti v k.ú. Dechtice  - diel č.1 o výmere 17 m² 
z parc. č. 167/2, ktorý sa pričleňuje k parc. č. 176/1  výmenou za celok nehnuteľnosti v k.ú. 
Dechtice – diel č. 2 o výmere 17 m² z par.č. 176/1, ktorý sa pričlenuje k parc. č. 167/2. 
Manželia Zubčák Štefan a Anna r. Slivová odovzdávajú Obci Dechtice nehnuteľnosť v k.ú. 
Dechtice – diel č. 2 o výmere 17 m² z par.č. 176/1, ktorý sa pričleňuje  k par.č. 167/2 výmenou 
za nehnuteľnosť v k.ú. Dechtice – diel č. 1 o výmere 17 m² z  parc.č. 167/2, ktorý sa pričleňuje 
k  parc. č. 176/1, geometrický plán č. 72/2002 autorizačne  overeným Ing. Štefanom 
Richnákom dňa 27.5.2002, úradne overený Správou katastra Trnava dňa 21.VI.2002 pod č. 
573/2002. Po tejto výmene bude mať par.č. 167/2 výmeru 15575 m² a par.č. 176/1 výmeru 
705 m² .   Pozemky sa nachádzajú v k. ú. Dechtice. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom zastupiteľstvo rozhodlo  trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov,     

4. mimoriadnu odmenu  vo výške   50,- €  pre každého poslanca, 
5. odmenu predsedovi stavebnej komisie vo výške  50,- €  za aktívnu činnosť  v komisii. 

           
Prítomní:           Karol Zachar, starosta obce 

Ing. Peter Roháč, zástupca starostu obce 
Andrej Machovič, poslanec OcZ 
Dušan Petrík, poslanec OcZ, 
Tibor Stračár, poslanec OcZ 
Mgr. Klaudia Fifiková, poslankyňa OcZ 
Rastislav Fifik, poslanec OcZ  
Ing. Ľuboš Piešťanský, poslanec OcZ 
Štefan Uher, poslanec OcZ 
Katarína Lukačovičová, zapisovateľka 

                       Eva Kalašová,  zamestnankyňa OcÚ 
                       Anna Tomášková, zamestnankyňa OcÚ 
                        Irena Stachová  
                        Mária Mašková, zamestnankyňa OcÚ 
                        Stanislav Heteš, predseda stavebnej komisie 
                       Mgr. Mário Bosý, správca farnosti Dechtice  
 
 
Návrhová komisia: Tibor Stračár                              Overovatelia zápisnice:  Rastislav Fifik                                                                 
                          Ing. Peter Roháč                                                           Štefan Uher     
  
Zapísal:              Ing. Peter Roháč        

 
 

V Dechticiach 11.12.2010 
 

 
Karol Zachar 

                          starosta obce 
 


