Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 15. 06. 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:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Počet ospravedlnených poslancov :
Počet neospravedlnených poslancov :

9
PhDr. Karol Zachar
7 poslancov
1 Jozef Holický, prišiel počas zasadnutia
1 Drahoš Kalaš

prítomnosť / kvórum = 9/7
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia úloh a uznesení
Interpelácie poslancov
VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Dechtice
6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke za rok 2020
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
8. Predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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.
Starosta sa spýtal prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.
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Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 29/2021.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč,
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 29/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ.

k bodu 2:

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Ing. Petra Roháča. Za overovateľov Pavla Danka
a Bohuš Valoviča, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 30/2021.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč,
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 30/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľa Ing. Petra Roháča, za
overovateľov Pavla Danka a Bohuša Valoviča, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.

k bodu 3:

Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí OZ dňa 04.05. 2021 boli prijaté uznesenia číslo 12/2021 až 28/2021, ktoré starosta
jednotlivo predniesol.
Poslanci skonštatovali, že uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 31/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 04.05. 2021
boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.
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k bodu 4:

Interpelácie poslancov
A:
-

Poslankyňa Viera Strečanská tlmočila pripomienky občanov :
na parkovisku pri cintoríne treba umiestniť smetný kôš,
pri kosení na cintoríne sú pokosenou trávou znečistené hroby, navrhla, aby boli po
kosení očistené obecnými zamestnancami,
- upozornila na potrebu kosenia časti parkoviska pri ihrisku, kde neustále stoja autá, kvôli
ktorým je tam sťažený prístup pri kosení,
Starosta v tejto súvislosti informoval o dôvodoch dlhodobejšieho parkovania áut pri ihrisku
v súvislosti s miestnym podnikateľom – jedná sa o dočasné riešenie.
B:
-

-

Poslanec Pavol Mancovič:
upozornil na potrebu vyčistenia priekopy pred starým obecným úradom,
ďalej sa spýtal, prečo pri požiari v obci nebolo použité hasičské vozidlo DHZ Dechtice
a ako sa budú do budúcna riešiť podobné situácie,
Dominik Sliva sa spýtal, ako požiar prebiehal a ako zasahovali hasiči,
Peter Roháč uviedol, že boli privolaní iba verejní hasiči (volaním viacerých občanov na
č. 112 ) a členovia DHZ o požiari ani nevedeli, resp. vedieť nemohli. On, keď prišiel
počas hasenia požiaru, kde už bolo viacero hasičských vozidiel, volal starostovi, ktorý
sa až od neho dozvedel, že v obci horí,
Pavol Mancovič navrhol, aby boli známe čísla, kam majú ľudia v prípade potreby volať
pre pomoc od DHZ Dechtice,
Peter Roháč povedal, že základ je volať na číslo 112 a potom starostovi, ktorý následne
obvolá členov DHZ – i keby boli čísla členov DHZ známe a verejné, ťažko ich niekto
bude evidovať a hlavne sa nevie, ktorý je k dispozícii,
starosta súhlasil s tým, že treba volať jemu, že jeho číslo je verejne známe, poprípade aj
na Obecný úrad v pracovnej dobe. Pripomenul, že by bolo vhodné takýto postup
propagovať na obecných informačných kanáloch,
Peter Roháč povedal, že to zariadi na obecnej stránke, facebooku aj na infokanáli KTV.
Dominik Sliva poznamenal, že akokoľvek by miestni hasiči boli akcieschopní, predsa
je treba v prvom rade volať verejných hasičov – najlepšie na čísle 112, pretože majú
pohotovosť a do 15 minút sú na mieste,
starosta skonštatoval, že v tomto prípade nie je členom DHZ čo vytknúť a vyzdvihol ich
doterajšiu činnosť. Prisľúbil, že nechá zhotoviť duplikáty kľúčov od hasičského vozidla
a v spolupráci s DHZ Dechtice sa pokúsi rozšíriť okruh osôb, oprávnených riadiť
vozidlo s právom prednosti v jazde ( hasičské vozidlo).

18:35 prišiel poslanec Jozef Holický
C:
-

Poslanec Pavol Danko navrhol, aby všetky ihriská v Dechticiach ( okrem tréningového
s umelou trávou) mali správcu,
starosta odpovedal, že multifunkčné ihrisko na Farskej ulici spravuje Jaroslav Polakovič
a vyjadril spokojnosť s jeho prácou.
18:40 prišiel Ivan Švihorík
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D:
-

Poslanec Bohuš Valovič upozornil na potrebu vyčistenia protipovodňových kanálov od
Segedína a Strežéch jarku,
- ďalej sa spýtal starostu na situáciu, okolo tohtoročného Karmelského jarmoku,
starosta odpovedal, že v súčasnej situácii považuje za najvhodnejší variant formu jarmoku
bez predajných trhov, kde býva väčšia koncentrácia obyvateľstva nahradiť ich menšími
kultúrnymi a športovými podujatiami, v rámci toho, čo umožní v danom čase pandemická
situácia. Predbežne sa ráta s futbalovým turnajom. O návrhu a organizáciu kultúrnej časti
požiadal starosta kapelníka DH Dechtičanka a zároveň poslanca Pavla Mancoviča, ktorý
súhlasil,
S takouto predstavou jarmoku vyjadrili neformálne súhlas aj prítomní poslanci.

E:
-

Starosta informoval o skutočnosti, že MOM na dechtickom ihrisku má platný certifikát
do 30. 06. 2021 a po tomto dni sa s najväčšou pravdepodobnosťou testovanie AG
testami v Dechticiach ukončí

-

Poslanec Dominik Sliva upozornil na potrebu sanácie jarku na naháčskom brehu ( pred
Monikou Švecovou) z dôvodu podomieľania cesty.

-

Poslanec Pavol Danko upozornil na nedodržiavanie zákazu prejazdu Novou ulicou.
V debate poslanci vyjadrili pochybnosti so správnosťou súčasného dopravného
značenia a navrhovali jeho úpravu. Peter Roháč navrhol, aby na oboch hlavných cestách
boli osadené dopravné značky zakazujúce odbočiť do Novej ulice s dodatkovými
tabuľami „ MIMO DOPRAVNEJ OBSLUHY“.
starosta pripomenul nedoriešenú problematiku spomaľovačov vo Farskej ulici. Jozef
Holický to rozšíril na celkovú potrebu riešenia dopravnej situácie na tejto ulici, hlavne
v pracovné dni, keď rodičia vozia deti do školy.
starosta uviedol, že chcel tento problém nadniesť v bode Rôzne a navrhol rozšíriť
chodník až po oplotenie Dolného cintorína za účelom pozdĺžneho časovo obmedzeného
státia. Toto parkovisko by slúžilo rodičom detí materskej a základnej školy.
zároveň poslanci Mancovič a Roháč navrhli, aby Farská ulica, Pažiť a Pijavice boli
označené ako obytná zóna dopravnými značkami ( IP28a resp. IP28b)
starosta prisľúbil, že parkovanie pri ZŠ aj MŠ ako aj obytnú zónu, bude riešiť v čo
najbližšej dobe
Peter Roháč navrhol, aby boli vo Farskej ulici čo najskôr nainštalované 3 plechové
spomaľovače tak, aby sa po oboch stranách dali obísť napr. bicyklami a nebránili by
odtoku dažďovej vody po okrajoch vozovky.

F:

G:

-

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 32/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
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Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 32/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vybudovanie troch plechových spomaľovačov
vo Farskej ulici.
H:
-

Pavol Drgoň žiadal o doplnenie kanví na polievanie na cintoríne.

-

Peter Roháč upozornil na potrebu zamedziť zbytočným prejazdom vozidiel cez Trstiny
– podľa svojich zistení a informácií občanov, využívajú prejazd Trstinami vodiči idúci
z Dobrej Vody do Trnavy v snahe vyhnúť sa stopke pri pomníku. Pripomenul, že po
dobudovaní verejného osvetlenia by cesta cez Trstiny mohla byť ideálnym miestom na
prechádzky, hry detí, korčuľovanie, bicyklovanie, kolobežkovanie a podobne. V tejto
súvislosti požiadal aj o zhotovenie zábradlia v mieste kde sa cesta takmer dotýka konca
kanálu a hrozí tam pád do hlbokej jamy.

I:

Na záver interpelácii vyjadril Peter Roháč poďakovanie autorom a realizátorom
grafickej úpravy oboch čakárni na námestí. Poslanci sa k poďakovaniu pridali
a vyjadrili nádej, že sa týmto štýlom skrášlia aj ostatné čakárne.
k bodu 5:

VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice.
Hlavná kontrolórka obce Zlatica Opáleková vysvetlila poslancom, že zmeny v platbách oproti
pôvodnému stavu boli vyvolané zmenou legislatívy zo strany štátu. Návrh VZN bol v zákonom
stanovenej lehote zverejnený . Zo strany poslancom ani zo strany občanov neboli žiadne
pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 33/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 33/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Dechtice.
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k bodu 6:

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok
2020
Ekonómka Gabriela Grebečíová poslala potrebné materiály poslancom vopred. Skonštatovala,
že audítor nezaznamenal žiadne pochybenie a bola pripravené odpovedať na otázky poslancov.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 34/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020.

k bodu 7:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
Kontrolórka obce Zlatica Opáleková predniesla poslancom Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený. Zo strany poslancov neboli žiadne
pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 35/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 35/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. polrok 2021.

k bodu 8:

Predĺženie nájomných zmlúv a nájomných bytov
Poslanci hlasovali o predĺžení nájomných zmlúv na základe žiadostí nájomcov. Pred
hlasovaním sa ubezpečili, že žiadatelia nemajú voči obci podlžnosti.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 36/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 36/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej
Boledovičovej.

zmluvy Jane

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 37/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 37/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Martinovi
Hamerlíkovi.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 38/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 38/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Marcele
Hudecovej

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 39/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 39/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Romanovi
Hrčkovi
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Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 40/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 40/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Kataríne
Janotkovej
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 41/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 41/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Hane Králikovej.

k bodu 9:

Rôzne
-

Starosta predniesol žiadosť MO ZP v ktorej žiadajú uzatvorenie cintorína pre vozidlá za
špecifických podmienok pre oprávnené vjazdy.
Peter Roháč pripomenul, že takýto návrh, už predkladal a bol schválený. Chvíľku bol aj
realizovaný, ale kvôli veľkému odporu práve zo strany členov MO ZP v Dechticiach sa prestal
uplatňovať. Uviedol, že zo zákazom vjazdu na cintorín súhlasí a verí, že bude schválený, no
tentokrát sa zdrží hlasovania.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 42/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel
Mancovič, Jozef Holický
Zdržal sa : Ing. Peter Roháč
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 42/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje uzatvorenie cintorína pre vozidlá za
špecifických podmienok pre oprávnené vjazdy.
-

Poslanec Dominik Sliva pripomenul, že obmedzený režim vjazdu do cintorína treba
implementovať do Cintorínskeho poriadku.

-

starosta informoval poslancov, že firma Breza po vybudovaní komunikácií a verejného
osvetlenia na ulici Dolné Lúky toto odpredá obci za 1 € + DPH

-

starosta informoval o záujme Západoslovenskej distribučnej a. s. odkúpiť od obce 33
m² na vybudovanie novej trafostanice.

-

Pavol Danko navrhol podmieniť predaj vyriešením problému s umiestnením inej
trafostanice na pozemku č. domu 29 ( Dušan Machovič).

-

poslanci sa dohodli na spôsobe a rámcových podmienkach predaja a poverili starostu na
ďalšie rokovania.

-

starosta informoval poslancov, že do najbližšieho zasadania OZ obec podľa zákona
zverejní zámer predať 33 m² za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby - novej
trafostanice v Kátlovskej ulici.

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 43/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Žiadosť Západoslovenskej distribučnej
a. s..
-

starosta informoval o tom, že sa vyrába tabuľa pre označenie lipy, ktorá bola v roku
2000 zasadená vtedajším prezidentom SR Rudolfom Schusterom,

-

starosta informoval o reštaurovaní súsošia kalvárie pred farským kostolom. Podľa
ponuky reštaurátora je rozpočet 27.500,- €
poslanci plánu obnoviť súsošie a premiestniť ho ďalej od komunikácie ( medzi faru
a vchod do kostolného dvora) vyjadrili podporu. Vzhľadom na značnú finančnú čiastku
navrhli starostovi, aby si vyžiadal viac cenových ponúk, alebo stanovísk tak, aby
poslanci mohli zodpovedne rozhodnúť,

-

-

Ivan Švihorík – nájomca obecného bytu predniesol poslancom OZ svoje stanovisko
ohľadom vysokých nákladov spojených s výmenou vchodových dverí do jeho bytu.

-

Peter Roháč navrhol, aby v prípade opráv a výmeny zariadení v obecných bytoch
v sume nad 100 € bola informovaná obec ( skôr ako príde k nákupu ).

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 44/2021.
Prítomní poslanci: 8
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za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel Mancovič, Jozef
Holický, Ing. Peter Roháč, Pavol Drgoň
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 44/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje, aby v prípade opráv v bytoch a pri výmene
zariadenia v bytoch v sume nad 100 € dodávateľa vyberala, alebo odsúhlasovala obec.
Bohuš Valovič navrhol kompenzovať náklady Ivanovi Švihoríkovi jednorazovým
príspevkomv čiastke500,-€.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 45/2021.
Prítomní poslanci: 8
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel Mancovič, Jozef
Holický, Ing. Peter Roháč
Zdržal sa: Pavol Drgoň
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 45/2021 zo dňa 15. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje preplatenie dverí nájomcovi Ivanovi
Švihoríkovi vo výške 500 €.
k bodu 10:

Diskusia
-

Dominik Sliva navrhol, aby poslanci boli o bodoch v časti „ Rôzne“ informovaní
vopred,
starosta súhlasil, s tým, že niekedy to pre časovú tieseň nie je možné.

-

Pavol Danko sa spýtal starostu na stav budovania optickej dátovej siete,
starosta povedal, že práce s dodávateľskou firmou pokračujú a bola podpísaná zmluva
o nájme konzol. Starosta ďalej uviedol, že v rámci rokovaní s firmou AIRNET sa mu
podarilo vybaviť, aby firma zároveň bezplatne zrekonštruovala obecný rozhlas – čo je
už aj uvedené v zmluve.

-

Peter Roháč tlmočil otázku viacerých občanov na technické zariadenie na dome č.
168, pretože sa javí ako kamere či fotoaparát, zachytávajúci verejný priestor a pri
prechode popred dom vydáva svetelný signál,
starosta uviedol, že záležitosť preverí.

-
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-

poslanec Pavol Danko sa spýtal na predpokladaný termín zasadnutia OZ.
starosta predbežne navrhol dátum 14. 09. 2021

k bodu 11:

Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 15. 06. 2021

Zapisovateľ: Ing. Peter Roháč

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

Overovatelia:

Pavol Danko

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

Bohuš Valovič

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

PhDr. Karol Zachar
starosta obce
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