Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 30. 11. 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:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Počet ospravedlnených poslancov :
Počet neospravedlnených poslancov :

9
PhDr. Karol Zachar
7 poslancov
2 Pavel Mancovič, Ing. Peter Roháč
0

prítomnosť / kvórum = 9/7
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Rozpočtové opatrenie č. 6 a č. 7
6. Návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
7. Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a
2023
9. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a rok 2023
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
11. Žiadosť Petra Nádaského o preklasifikovanie pozemku v Územnom pláne obce
Dechtice
12. Predaj pozemku 464/12 o výmere 18 m² Cyrilovi a Gabriele Grebečíovým
13. Žiadosť Jozefa Šveca o predaj pozemku parcela č. 3052/2 o výmere 2475 m²
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
k bodu 1:

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí.
Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 7 prítomných, teda OZ je
uznášaniaschopné. Spýtal sa prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.

Poslanec Drahoš Kalaš navrhol, aby sa zrušili body týkajúce sa rozpočtu, nakoľko si ho
nemal čas preštudovať – 4 dni pred zastupiteľstvom sú málo.
Ekonómka odpovedala, že to nie je pravda. Rozpočet bol zverejnený 13.11.2020 a poslancom
bol doručený 18. 11. 2020.
K tomuto návrhu sa nevyjadril nikto z poslancov.
Starosta vyzval poslancov, aby za tento návrh nehlasovali a schválili program v pôvodnom
znení.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Drahoša Kalaša a o prijatí uznesenia číslo 59/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 0, proti: 1, zdržal sa: 6
Za:0
Zdržal sa: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavol Danko,
Pavol Drgoň
Proti: Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 59/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje návrh Drahoša Kalaša.
Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 60/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 60/2020 zo dňa 30. 11. 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 Jozefa Holického, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 61/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 61/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za
overovateľov Pavla Drgoňa a Jozefa Holického , za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla
Drgoňa.

k bodu 3:

Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí OZ dňa 21. 09. 2020 boli prijaté uznesenia číslo 44/2020 až číslo 58/2020, ktoré
starosta jednotlivo predniesol.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 62/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 21. 09.
2020 boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.

k bodu 4:

Interpelácie poslancov
A: Viera Strečanská:
- Upozornila na zapáchajúcu kanalizáciu pri čísle domu 127
Starosta odpovedal, že kanalizáciu dá prečistiť.
- Informovala sa, že či jarok pri čísle domu 528 opravuje obec, pretože sa jej nepozdáva
spôsob opravy.
Starosta odpovedal, že nie, že opravu robí vlastník komunikácie – VÚC Trnava. Tiež
konštatoval, že keby túto opravu robila obec – tak to vyzerá úplne inak a odbornejšie
s dodržaním spádu do recipientu ( Blava). Po dohode s vlastníkom domu č. 528 obec
vyzvala VÚC, aby práce zastavili.
- Tiež upozornila na slabý odtok vody pred číslom domu 17 a 18
B: Dominik Sliva
- Ocenil, že PD opravili most na Javšovskú cestu avšak bolo by treba, aby VÚC Trnava
prečistili priekopu smerom k obci.
Starosta odpovedal, že osloví VÚC.
- Konštatoval, že firma Pfeiffer po rekonštrukcii vodovodu uviedla terén riadne do
pôvodného stavu. Pripomenul však, že obec mohla dať odviesť kopu zeminy pred
domom číslo 454, ktorá je tam už dlhé roky.
Starosta odpovedal, že keď bude k dispozícii nakladač, dá obec zeminu odviesť.
- Požiadal obecný úrad, že ak sa bude v budúcnosti riešiť stavebné povolenie verejnou
vyhláškou, aby bol o tom informovaný miestny Urbár.
C: Bohuš Valovič
- Upozornil na veľmi zlý stav miestnej komunikácie Nad Mlyny najmä v časti od
bitúnku po pílu. Ďalej sa informoval, či boli rozkopávky v tejto časti povolené.
Starosta odpovedal, že 2 rozkopávky boli povolené ( vodovodná prípojka pre PD
a vodovodná prípojka do domu č. 263). 1 rozkopávka povolená nebola ( odtok dažďovej
vody z PD). Tento odtok obec nariadila odstrániť a zároveň upozornila PD, aby dali
komunikáciu do pôvodného stavu.

D: Pavol Danko
- Upozornil na znásobený prejazd po Novej ulici. Vodiči nedodržujú dopravné značenie
Prejazd zakázaný. Navrhol osloviť policajtov, aby kontrolovali dodržiavanie
dopravného značenia.
Starosta navrhol vybudovať na Novej ulici spomaľovač.
- Ďalej vyjadril pochvalu od občanov, za výborne zorganizované a zvládnuté plošné
testovanie na COVID-19
E: Viera Strečanská
- Vyjadrila obavu, že novovysadená zeleň v areáli ZŠ môže byť poškodená pri
dobudovaní telocvične.
Riaditeľka ZŠ odpovedala, že škola má doporučenie z Ministerstva školstva, počas
pandemickej situácie budovať Učebňu v prírode. Budovanie učebne je financované z časti
z finančných prostriedkov preneseného výkonu a z časti finančných prostriedkov, ktoré
škola získala z 2% z dane. Ďalej konštatovala, že už nepredpokladá pohyb ťažkých
mechanizmov z dôvodu budovania telocvične.
- Poslanec Dominik Sliva navrhol v budúcnosti vytvoriť prepoj školskej webovej
stránky na obecnú webovú stránku.
F: Bohuš Valovič
- Informoval sa, že kto robil čistenie brehu Blavy medzi blavským a družstevným
mostom, nakoľko vyrezané stromy a kríky zostali na brehu.
Starosta odpovedal, že predpokladá, že to robil správca toku.

k bodu 5:

Rozpočtové opatrenie č. 6 a č. 7
Rozpočtové opatrenia boli pred zasadnutím OZ elektronicky zaslané poslancom. Zo strany
poslancov k nim neboli pred zastupiteľstvom ani počas zastupiteľstva žiadne otázky ani
pripomienky.
Ekonómka vysvetlila, že:
-

-

Rozpočtové opatrenie č. 6 sa týka zvýšenia príjmov pre ZŠ a presunu výdavkov obce
na sčítanie obyvateľov domov a bytov.
Rozpočtové opatrenie č. 7 sa týka zvyšovania príjmov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli
zaradené do výdavkovej časti rozpočtu. Ďalej sa znižoval bežný rozpočet v príjmovej
aj výdavkovej časti o položky, ktoré už nebudú v roku 2020 čerpané. Najväčší pohyb
bol v kapitálovej časti rozpočtu, kde sa znižovali príjmové aj výdavkové položky na
projekty, ktoré nebudú v tomto roku realizované
Rozpočtovým opatrením č. 7 sa upravoval aj rozpočet ZŠ s MŠ ( v ZŠ rozpočtové
opatrenie č. 3 )

Zo strany poslancov neboli na zasadnutí žiadne pripomienky ani otázky
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 63/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Za: Pavol Danko, Pavol Drgoň, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 63/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 64/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Danko, Pavol Drgoň, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
Zo strany poslancov neboli na zasadnutí žiadne pripomienky ani otázky
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 64/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7

k bodu 6:

Návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice bol
zverejnený 16.11.2020 a 19. 11. 2020 elektronicky zaslaný poslancom. Zo strany občanov
ani poslancov neboli žiadne pripomienky
Ekonómka vysvetlila, že VZN č. 1/2020 určilo výšku finančných prostriedkov na dieťa
materskej školy, školského klubu a školskej jedálni , ktorá bola vypočítaná podľa počtu
žiakov v jednotlivých zariadeniach vynásobená koeficientom z prílohy č. 3 nariadenia vlády
SR č. 668/2004 Z.z. a hodnotou jednotkového koeficientu určeného z predpokladaného
výnosu podielových daní na rok 2021.
. Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 65/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 65/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
9/2009 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice

k bodu 7:

Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu bol zverejnený na obecnej stránke aj na informačnej tabuli dňa 13. 11. 2020
a poslancom bol elektronicky zaslaný dňa 18. 11. 2020. Na písomné otázky odpovedala
ekonómka poslancom e-mailom. Na otázky položené na zasadnutí OZ k rozpočtu obce
odpovedala ekonómka obce a ohľadom ZŠ odpovedala riaditeľka ZŠ.
- Na zasadnutí OZ sa poslanci informovali na Návrh rozpočtu v kapitálovej časti.
Ekonómka odpovedala, že kapitálová časť sa týka investičných akcií ( Rozšírenie zberného
dvora, Dobudovanie telocvične, Učebne ZŠ, Wifi pre Teba, vybudovanie kamerového
systému – v prípade že bude vyhlásená výzva II. etapy)
- Poslankyňa Viera Strečanská sa spýtala, či je takto návrh rozpočtu zabetónovaný
Ekonómka odpovedala, že nie veď rozpočet sa niekoľkokrát do roka upravuje formou
rozpočtových opatrení
- Poslanec Dominik Sliva sa informoval, či by sa nemohla dať dotácia na kostol
Ekonómka informovala, že dotácie upravuje VZN č. 12/2019 a o dotáciu treba požiadať do
30. 10. bežného roka. V prípade, že obec bude mať voľné finančné prostriedky môže byť pre
kostol schválený príspevok v rozpočtovom opatrení.
- Ekonómka v rámci diskusie k rozpočtu navrhla doplniť dotáciu pre MO Slovenského
zväzu záhradkárov a presunúť položku špeciálne služby z funkčnej klasifikácie školstvo do
funkčnej klasifikácie obecného úradu. Celková výška navrhovaného rozpočtu sa týmto
nemení.
- Poslanec Drahoš Kalaš sa pýtal či niekto kontroluje váhu smetiarskych áut.
Starosta odpovedal, že nie nakoľko každé auto má v sebe digitálnu váhu, ktorá smeti odváži.
- Poslanec Pavol Danko sa informoval, na položku Ochrana pred požiarmi.
Ekonómka odpovedala, že sú to financie, ktoré obec získala z Ministerstva vnútra na
vybudovanie novej Požiarnej zbrojnice.
Diskusiu uzavrel starosta s tým , že z dôvodu predpokladaného zníženia podielových daní ( to
znamená, že obec bude mať nižšie príjmy ) čo sa následne prejaví aj v čerpaní výdavkov je
rozpočet navrhnutý najlepšie ako mohol byť.

k bodu 8:

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky
2022 a 2023
Starosta informoval, že hlavná kontrolórka obce sa z osobných dôvodov zo zasadnutia OZ
ospravedlnila. Starosta poveril prečítaním stanoviska ekonómku.
Ekonómka obce predniesla poslancom Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu
rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023, v ktorom odporúča Obecnému zastupiteľstvu
v Dechticiach návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť a návrh viacročného rozpočtu obce
na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 66/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
k bodu 9:

Schválenie rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
Rozpočet bol prerokovaný.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 67/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 67/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočet obce na rok 2021
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 68/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie rozpočet na roky 2022 a 2023
k bodu 10:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
Ekonómka predniesla Plán kontrolnej činnosti, ktorý bol zverejnený na obecnej stránke
a informačnej tabuli.
Zo strany poslancov neboli žiadne otázky ani pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 69/2020.

Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 69/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2021

k bodu 11:

Žiadosť Petra Nádaského o preklasifikovanie pozemku v Územnom pláne
obce Dechtice
A:
Starosta obce prečítal žiadosť Petra Nádaského o preklasifikovanie pozemku v Územnom
pláne obce Dechtice na parcele č. 147.
V diskusii poslanci skonštatovali, že pokiaľ chce stavať hneď, musí byť stavba umiestnená
v súlade s Územným plánom. Avšak ak by chcel stavbu umiestniť v rozpore s platným
Územným plánom, musí pri najbližšom otvorení Územného plánu požiadať o zmenu.
Preklasifikovanie pozemku je tiež možné až pri najbližšom otvorení Územného plánu.

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 70/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že preklasifikovanie pozemku v Územnom
pláne Dechtice je možné len pri nasledujúcom otvorení Územného plánu.

k bodu 12:

Predaj pozemku 464/12 o výmere 18 m² Cyrilovi a Gabriele Grebečíovým
Na zastupiteľstve dňa 21. 09. 2020 bolo uznesením č. 55/2020 schválené zverejnenie zámeru
predaja pozemku parcela č. 464/12 o výmere 18 m² Cyrilovi a Gabriele Grebečíovým
s prihliadnutím na osobitný zreteľ. Zámer bol zverejnený dňa 23. 09. 2020.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 71/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 71/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach:
a) schvaľuje
prevod majetku obce v súlade s ustanovením § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časť pozemku parcely registra „C“ s parc. č.
464/12 zapísanej na liste vlastníctva č. 1523, okres Trnava, obec Dechtice, k. ú. Dechtice, a to
konkrétne:
Parcelu registra „C“ s parc. č. 464/12, zastavaná plocha s výmerou 18 m2, záujemcom o kúpu:
Cyril Grebečí a manželka Gabriela Grebečíová rod. Zbešková, obaja trvale bytom Dechtice
160 na podklade geometrického plánu č. 138/2020 na rozdelenie pozemkov p. č. 464/4
a 464/12 vyhotoveného dňa 31.08.2020 geodetom Ing. Jozefom Fančovičom Naháč 139, IČO
35402997, autorizačne overeným Ing. Jozefom Fančovičom Naháč 139, IČO 35402997
a úradne overeným Okresným úradom Trnava 07.09.2020 pod číslom G1 1217/2020.
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na záujemcov je parcela registra „C“ s parc. číslom
464/12, zastavaná plocha s výmerou 18 m2, a to za kúpnu cenu 28,68 €/m2, teda spolu 516,24
€ (slovom päťstošestnásť eur, 24 eurocentov). Zápis do katastra si zabezpečujú záujemcovia.
b) odôvodňuje
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že o predmetný pozemok sa záujemcovia
starajú a užívajú ho niekoľko desiatok rokov, majú ho ohradený, čiže predajom bude právny
stav zodpovedať stavu skutkovému (t. j. skutočnému užívaniu nehnuteľnosti). Predmetná časť
pozemku nemá pre obec žiadny hospodársky význam.

k bodu 13:

Žiadosť Jozefa Šveca o predaj pozemku parcela č. 3052/2 o výmere 2475 m²
V diskusii vystúpil Jozef Švec a vysvetlil poslancom OZ, že aj napriek zmene čísla parcely sa
jedná stále o ten istý pozemok, ktorý sa snaží v dobrej viere kúpiť už niekoľko rokov.
Pripomenul poslancom, že v podstate kúpu tohto pozemku mal už v roku 2016 schválenú.
Preto trvá naďalej na svojej žiadosti a predložil novú žiadosť so správnymi údajmi. Apeloval
na poslancov, že je v ich moci schváliť predaj tohto pozemku.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 72/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 72/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce požiadať o právne stanovisko
vo veci predaja obecného pozemku parcela č. 3052/2 o výmere 2475 m² v kontexte
schváleného uznesenia č. 25/2016 zo dňa 28. 04. 2016 o posúdenie oprávnenosti prípadu
osobitného zreteľa. V prípade kladného stanoviska zverejniť zámer.

k bodu 14:

Rôzne
A: Informácie starostu obce
-

-

-

-

obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 88 925, 78 € na
čiastočné vyfinancovanie výstavby telocvične – operačný program: Program rozvoja
vidieka.
firma Konnex dodala univerzálny komunálny stroj ( zametač ) na ktorý obec získala
dotáciu z Enviromentálneho fondu.
obec v súčasnosti pracuje na realizácii projektu Rozšírenie učební v ZŠ.
Riaditeľka ZŠ informovala o prácach a o tom, že škola disponuje dostatočným počtom
učiteľov, ktorí majú potrebné vzdelanie.
v roku 2021 sa bude obec uchádzať o dotáciu z Enviromentálneho fondu SR na
protipovodňové opatrenia v časti obce Kúty.
firma TAVOS dokončila ďalšiu etapu rekonštrukcie vodovodu ( Farská ulica ), v roku
2021 má firma TAVOS v pláne rekonštrukciu vodovodu v Novej ulici
firma TAVOS v najbližších dňoch začne budovať osvetlenie okolo vodných zdrojov
po Trstinách
Starosta informoval o svojej funkcii člena predstavenstva v TAVOSe a.s. . V tejto
funkcii sa snaží okrem iného vybaviť čo najviac investícií do našej obce, čoho
dôkazom je každoročná rekonštrukcia úsekov vodovodu v Dechticiach. Zostáva
dokončiť Nová ulica a 3 krátke úseky a vodovod budeme mať kompletne
zrekonštruovaný, čo tiež prispeje ku kvalite života v našej obci. Ďalej starosta
pripomenul, že ako verejný funkcionár nepoberá v zmysle zákona, za funkciu člena
predstavenstva žiadnu odmenu.
Starosta tlmočil pochvalné slová od mnohých občanov Dechtíc za perfektne zvládnutú
organizáciu Celoplošného testovania na COVID- 19. V tejto súvislosti poďakoval
občanom za ich prístup počas testovania. Tiež poďakoval všetkým ktorí sa podieľali
na príprave a samotnom testovaní ( zamestnanci obecného úradu, zdravotníci, hasiči,
dobrovoľníci, armáda a polícia ).
Starosta tiež informoval, že dlhoročná pracovníčka obce Anna Tomášková podala ku
dňu 31. 12. 2020 výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku. Na
jej miesto nastupuje Iveta Tomaškovičová skúsená pracovníčka z OcÚ Naháč.

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 73/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce.
B: Odmena hlavnej kontrolórky obce

Zástupca starostu Pavol Drgoň, predniesol návrh na ročnú odmenu pre hlavnú kontrolórku
obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov §18 c ods. 5 – vo
výške 30% ročného platu kontrolóra
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 74/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 5, proti: 1, zdržal sa: 1
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská
Proti: Drahoš Kalaš
Zdržal sa: Dominik Sliva
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 74/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške
30 % z ročného platu hlavnej kontrolórky obce Dechtice.
C: Inventarizácia – Príkaz starostu obce
Starosta prečítal Príkaz na vykonanie dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2020 v zmysle ustanovení §29 , §30 zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Príkaz na vykonanie fyzickej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov materiálu CO k 31. 12. 2020 v zmysle
ustanovení §29 , §30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 75/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Príkaz starostu obce na vykonanie
dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31. 12.
2020.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 76/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Príkaz starostu obce na vykonanie
dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov materiálu CO
k 31. 12. 2020.
D: Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv
Starosta prečítal jednotlivé žiadosti nájomníkov o predĺženie nájomných zmlúv v bytových
domoch obce Dechtice. ( Roman Hrčka, Martin Hamerlík, Milan a Jana Masarovičoví,
Katarína Janotková)
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 77/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 77/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Romanovi
Hrčkovi – byt č. D v sekcii 2 – prvé poschodie, súpisné číslo 543.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 78/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 78/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Martinovi
Hamerlíkovi – byt č. 7 v bytovom dome súpisné číslo 615.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 79/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 79/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Milanovi a Jane
Masarovičovým – byt č. 5 v bytovom dome súpisné číslo 615.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 80/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 80/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Kataríne
Janotkovej – byt č. 4 v bytovom dome súpisné číslo 615.
E: Návrh VZN č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dechtice č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Starosta prečítal návrh VZN č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dechtice č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ktorý
bol poslancom zaslaný elektronicky pred zasadnutím OZ.
Poslanec Pavol Danko sa spýtal, kto bude pre obec likvidovať kuchynský odpad.

Starosta odpovedal, že kuchynský odpad
v kompostéroch.

bude likvidovať obec na zbernom dvore

Zo strany poslancov neboli ďalšie otázky
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 81/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 81/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa
VZN obce Dechtice č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce.
F: Žiadosť Tomáša Mackoviča
Starosta prečítal žiadosť o odkúpenie malého pozemku od obce – v chatovej lokalite –
Katarínka.
Po krátkej diskusii starosta vyzval poslancov k vytvoreniu uznesenia
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 82/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že obec nemá záujem o predaj pozemku na
výstavbu chaty.
G: Žiadosť spoločnosti Breza s. r. o. o vyjadrenia
Starosta prečítal žiadosť spoločnosti Breza o vyjadrenie a odsúhlasenie na umiestnenie
a realizáciu trafostanice, VN a NN káblov na p.č. 879/1 vo vlastníctve obce Dechtice
a o odsúhlasenie umiestnenia a realizáciu chodníka na p.č. 49 vo vlastníctve obce Dechtice.
A tiež prečítal žiadosť o zmenu urbanistickej štúdie – IBV Dechtice, lokalita 03 – 30 RD
-

Poslanec Drahoš Kalaš navrhol žiadostiam nevyhovieť pokiaľ firma Breza
nevybuduje kruhový objazd na začiatku obce.
Poslanec Bohuš Valovič odpovedal, že s týmto návrhom mal poslanec Drahoš Kalaš
prísť skôr.
Starosta opäť pripomenul, že sa jedná o mimoriadne dôležitý projekt z hľadiska
udržania počtu obyvateľov našej obce. Zdôraznil, že dopravná polícia neschválila
výjazd z budúcej lokality pri dome č. 1, práve z dôvodu, aby tam nevznikla ďalšia
križovatka. Z tohto dôvodu schvaľujeme zmenu urbanistickej štúdie. Preto z toho
logicky vyplýva, že vybudovanie kruhového objazdu na začiatku obce je nereálne.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 83/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 83/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zmenu urbanistickej štúdie – IBV Dechtice,
lokalita 03 – 30 RD

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 84/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 84/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje umiestnenie a realizáciu chodníka na p.č. 49
v vlastníctve obce Dechtice

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 85/2020.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik
Sliva, Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 85/2020 zo dňa 30. 11. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje umiestnenie a realizáciu trafostanice, VN
a NN káblov na p. č. 879/1.
H: Prezentácia firmy AIRNET a firmy Stelart TV
- Zástupca víťaznej firmy pre Projekt WIFI pre Teba - AIRNET prezentoval záujem
firmy o možnosť zlepšenia internetového a televízneho signálu v našej obci,
prostredníctvom optického pripojenia. Predstaviteľ firmy Stelart TV sa vyjadril, že
v podstate aj oni ponúkajú to isté.
- Po krátkej diskusii a otázkach poslancov sa zástupcovia firiem dohodli, že o danej
problematiku budú spolu rokovať.
- Starosta poďakoval za prezentácie firiem.
k bodu 15:

Diskusia

-

Poslanec Bohuš Valovič poznamenal, že na cintoríne pri bráne kde býval kontajner
vznikla skládka
Starosta odpovedal, že tam bolo vyhodených pár kvetov ktoré už boli odstránené
Poslanec Jozef Holický skonštatoval, že separovanie odpadu na cintoríne ľudia
nerešpektujú a všetko hádžu do kontajnera
Poslankyňa Viera Strečanská poznamenala, že aj počas sviatkov bol na cintoríne
umiestnení oznam o separovaní odpadov. Ľudia ho však nerešpektovali.
Poslanec Pavol Danko upozornil, že pri bytovkách je umiestnených málo smetných
nádob.
Starosta odpovedal, že situáciu preverí a smetné nádoby podľa potreby obec doplní.
Občan Jozef Švec požiadal poslanca Pavla Drgoňa o prečítanie uznesenia č. 72/2020.
Poslanec Pavol Drgoň uznesenie prečítal

k bodu 16:

Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 30. 11. 2020

Zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková
Overovatelia:

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

Pavol Drgoň

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

Jozef Holický

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

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

