
 
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 02. 03. 2021 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:                         8  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :               1 Drahoš Kalaš 

Počet neospravedlnených poslancov :            0        

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/8 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Prerokovania Záverečného účtu 2020 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2020.  

7. Schválenie Záverečného účtu 2020 

8. Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

k bodu 1:  

Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí.  

Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 8 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné.  

Starosta sa  spýtal  prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.   

 

 

Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 1/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič,  Peter Roháč 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 1/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

 

 

k bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Ivetu Tomaškovičovú. Za overovateľov Vieru 

Strečanskú a Dominika Slivu,  za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 2/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 2/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku Ivetu Tomaškovičovú, za 

overovateľov Vieru Strečanskú a Dominika Slivu, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla 

Drgoňa.  

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 30.11. 2020 boli prijaté uznesenia číslo 59/2020 až  85/2020, ktoré starosta 

jednotlivo predniesol.  

Poslanci skonštatovali, že uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 3/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 3/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 30.11. 2021 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

K uzneseniu č. 72/2020 ktoré sa týka predaja obecného pozemku  parcela č. 3052/2 o výmere 

2475 m pánovi Jozefovi Švecovi, starosta obce vyzval prítomného JUDr. Michala Mrvu 

k vysvetleniu stanoviska k predaju uvedeného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa. Zo 

stanoviska JUDr. Mrvu vyplýva, že vzhľadom na uvádzané dôvody pána Šveca nie je možné 

konštatovať, že by v danej veci mal byť použitý postup predaja pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. JUDr. Mrva zároveň odporučil poslancom OZ predať pozemok verejnou 

obchodnou súťažou. Poslanci po krátkej diskusii rozhodli o predaji pozemku verejnou 

obchodnou súťažou a poverili starostu na vypracovanie podmienok verejnej obchodnej súťaže. 

Stanovisko JUDr. Michala Mrvu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 4/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 4/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na 

predaj pozemku - novozameraný pozemok, parcela reg. “C“ KN, parc. č. 3052/2, druh 

pozemku: trvalý trávny porast – pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce o 

výmere: 2475 m2, kat. územie: Dechtice, vytvorený na základe Geometrického plánu na určenie 

vlastníckeho práva k pozemku p. č. 3052/2, vyhotoveným: Ing. Jozefom Fančovičom GEODET, 

919 06 Naháč č. 139, IČO: 35 402 997, úradne overeným Okresným úradom Trnava, 

katastrálnym odborom dňa 06.12.2017, pod č. 1896/2017, z pôvodnej parcely reg. “E“ KN, 

parc. č.3052/1, druh pozemku: orná pôda o výmere: 8050 m2, evidovanej Okresným úradom 

Trnava, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 2593, pre kat. územie: Dechtice, obec: 

Dechtice, okres: Trnava, a to za podmienok a v zmysle návrhu obchodnej verejnej súťaže 

(vrátane príloh), ktorý tvorí prílohu k zápisnici z tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A: 

- V tomto bode požiadal o slovo starosta obce Karol Zachar, ohľadne prerokovania 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve týkajúcej sa prístupovej cesty ku Kláštoru sv. 

Kataríny. Poslanci sa informovali z akého dôvodu je potrebné uzatvoriť zmluvu 

o budúcej kúpnej zmluve, keď by bolo menej administratívne náročné uzatvoriť priamo 

kúpnu zmluvu. JUDr. Mrva informoval poslancov, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve 



bola spísaná na žiadosť o. z. Katarínka z dôvodu vysporiadania pozemkov pod miestnou 

komunikáciou vedúcou k zrúcanine kláštora. Zmluva je potrebná k pripravovanému 

stavebnému konaniu. Po krátkej diskusii poslanci poverili starostu aby zabezpečil 

podpisy na uvedenej zmluve. Cena za 1 m² uvedených pozemkov je  0,50 €. Návrh 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tvorí prílohu zápisnice. 

-  Niektorí poslanci vzniesli námietky voči vybudovaniu tejto komunikácie z dôvodu 

neúmerného turistického ruchu v tejto časti katastra obce Dechtice. Ďalej uviedli, že 

vybudovaním tejto komunikácie sa turistický ruch ešte zvýši. 

- . 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 5/2021. 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 5,  proti: 1, zdržal sa: 2 

 

za: 5, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 proti: 1 Bohuš Valovič, zdržal sa: 2 Jozef Holický, Pavol Danko 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje budúcemu kupujúcemu Obci Dechtice kúpu 

pozemkov na LV. 

 č. 1112 ako parcela registra E evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok č. 2260, 

orná pôda o výmere 3284 m², predbežne v rozsahu 30 m² 

 č. 257 ako parcela registra E evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok č. 2257, 

orná pôda o výmere 3726 m², predbežne v rozsahu 4 m² 

 č. 880 ako parcela registra E evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok č. 2254, 

orná pôda o výmere 6114 m², predbežne v rozsahu 40 m² 

Cena za 1 m² je stanovená na 0,50 €.  

 

 

 

A: Peter Roháč 

- Tlmočil pochvalu od občanov obce za príkladnú organizáciu a priebeh testovania na 

MOM v Dechticiach 

Starosta informoval, že vďaka za organizáciu a priebeh testovania patrí menovite Zdenke 

Maškovej, Dominikovi Slivovi a Marekovi Stachovi ako aj všetkým členom tímu MOM, 

zdravotníkom, hasičom a dobrovoľníkom. Vyzdvihol aj snahu občanov obce ktorí 

dobrovoľne zabezpečujú občerstvenie. Starosta taktiež ubezpečil poslancov a všetkých 

občanov, že má snahu pokračovať v testovaní dokedy budú občania potrebovať certifikát 

o testovaní k nástupu do zamestnania, k lekárovi a pod. 

- Ďalej sa informoval v akom štádiu je oprava mosta na Pažiti, z dôvodu predchádzania 

možným úrazom. 

- Starosta odpovedal, že most doteraz nie je opravený. 

- Peter Roháč tiež poukázal na potrebu náhradnej výsadby za vyrúbané stromy 

v intraviláne obce. 

- Starosta odpovedal, že náhradnou výsadbou zelene v obci sa bude zaoberať. Poslanec 

Jozef Holický navrhol ako vhodnú výsadbu zelene v obci stromy lipy. 

- Zároveň sa informoval na pokračovanie prác osvetlenia v časti obce Trstiny 



Starosta odpovedal, že investor TAVOS a. s. bude v začatých prácach pokračovať po 

zlepšení počasia a súčasnej epidemiologickej situácie. 

- Peter Roháč upozornil poslancov na podnet od občanov, týkajúceho sa  zlého stavu 

poľnej cesty medzi Záhradami Novej ulice a Hoštákmi, ktorý zapríčinil svojim 

terénnym vozidlom p. Martin Gazda. Starosta informoval poslancov, že p. Gazdu na 

tento stav  upozornil, p. Gazda zdôvodnil, že uvedenú cestu zatiaľ nevyhnutne potrebuje 

využívať z dôvodu prístupu na svoj pozemok, kde má auto bezpečne zaparkované. 

Prisľúbil že poškodenú cestu upraví na vlastné náklady. 

 

B: Viera Strečanská 

- Navrhla na podnet občanov umiestniť pamätnú tabuľu k lipe zasadenej bývalým 

prezidentom SR pánom Rudolfom Schusterom. 

     Starosta odpovedal, že v budúcnosti zabezpečí osadenie pamätnej tabule. 

 

C:  Pavol Danko 

- Sa informoval na termín zhotovenia rekonštrukcie vodovodu v Novej ulici. 

Starosta uviedol, že plánovaná investičná akcia je vo finančnom pláne a. s. TAVOS. Tento 

rok už bude pravdepodobne ukončená rekonštrukcia vodovodu v celej obci. 

- Ďalej upozornil na veľký neporiadok v okolí starej pošty, kde sa stretávajú problémoví 

občania. 

Starosta informoval, že uvedené priestory už prikázal vyčistiť. Odpadom naplnili cca 

10 plastových vriec. 

- Zároveň sa informoval ako boli obci refundované náklady za testovanie Covid – 19. 

Ekonómka obce odpovedala, že náklady za rok 2020 boli uhradené v požadovanej výške 

a v roku 2021 boli refundované len náklady vo výške 4850,00 € za január 2021. 

 

D: Bohuš Valovič 

- Uviedol požiadavku, aby bol kontajner na cintorínsky odpad premiestnený k bočnej 

bráne na cintoríne. Ďalej požiadal starostu obce, aby upozornil pracovníkov 

kamenárskych služieb aby zeminu odvážali k vinohradom a nerobili nové skládky na 

cintoríne.  

 

 

 

k bodu 5: 

Prerokovanie Záverečného účtu 2020 

Ekonómka Gabriela Grebečíová informovala, že Návrh Záverečného účtu obce Dechtice za rok 

2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Všetky materiály  boli zaslané poslancom 

elektronicky. Zo strany občanov neboli vznesené žiadne pripomienky. Na otázky poslancov 

odpovedala ekonómka písomne alebo telefonicky. Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci zobrali Návrh záverečného účtu obce Dechtice na vedomie. 

 
 

 

k bodu 6: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu  2020 



Hlavná kontrolórka obce prečítala prítomným Stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 

2020 a navrhla schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 

 

 
 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 6/2021 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 6/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k Záverečnému účtu 2020. 

k bodu 7: 

Schválenie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2020 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo  7/2021. 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 7/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  Záverečný účet obce Dechtice za rok 2020 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 8/2021 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 8/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje aby celý prebytok rozpočtu v sume 78 339,64 

€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a). a b). Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov bol zdrojom tvorby Rezervného fondu obce Dechtice. 

 

 

k bodu 8: 

Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

Predniesla Obecnému zastupiteľstvu aj zistené nedostatky v účtovníctve ZŠ s MŠ 

z predchádzajúceho obdobia za pôsobenia bývalej ekonómky ZŠ s MŠ. Zároveň však 

pripomenula, že súčasná ekonómka tieto nedostatky už opravila. 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach po prerokovaní k predloženej správe nemalo námietky. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo  9/2021. 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 9/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Dechtice za rok 2020. 

 

k bodu 9: 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dechtice 

Vzhľadom na končiace funkčné obdobie súčasnej HKO v súlade s § 18a ods. 2 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo v 

Dechtice na svojom zasadnutí 02. 03. 2021 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra 

obce Dechtice s úväzkom 0,3  na 04. mája 2021. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 

obce Dechtice musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania 

voľby na Obecnom úrade v Dechticiach č. 488, 919 53 Dechtice. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 10/2021. 



Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 10/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie voľby HKO obce Dechtice na roky 

2021 až 2026. 

 

 

k bodu 10: 

Rôzne 

A: Starosta predniesol poslancom žiadosť o odpustenie nájmu v budove zdravotného 

strediska za I. štvrťrok 2021 z dôvodu zatvorenia prevádzky od 1.1.2021 doručenú od Petra 

Bzdúcha. Starosta navrhol odpustiť nájom aj Stanislave Novákovej a Ivane  Raffayovej. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 11/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik 

Sliva, Pavol Mancovič, Peter Roháč 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 11/2021 zo dňa 02. 03. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje odpustenie nájmu za I. štvrťrok 2021 

v priestoroch zdravotného strediska, Petrovi Bzdúchovi, IČO: 47347121, Stanislave 

Novákovej, IČO: 43030505 a Ivane Raffayovej, IČO: 34422897 

 

 

B: Starosta informoval  poslancov o vykonanej  zimnej údržbe miestnych komunikácií 

a čistení miestnych komunikácií po zimnom posype novým komunálnym vozidlom. Ďalej 

informoval aj o projekte „Vytvorenie odborných učební v základnej škole Dechtice”, kde 

zostávajú vykonať drobné dokončovacie práce, aby deti pri nástupe do školy mohli tieto 

priestory plnohodnotne využívať. 

 

 

 



k bodu 11: 

Diskusia 

A: Pavol Danko 

- Upozornil na podozrivý pohyb rôznych indivíduí hlavne vo večerných hodinách na 

parkovisku pri cintoríne. 

Starosta informoval, že aj on si všimol túto situáciu a konzultoval to aj s príslušníkmi 

policajného zboru. 

 

 

 

k bodu 12: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 12. 03. 2021 

 

 

Zapisovateľka:  Iveta Tomaškovičová                       .................................................. 

 

Overovatelia:     Viera  Strečanská                                     .................................................. 

                 

                           Dominik Sliva                                          ..................................................               

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 


