
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 75/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 76/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje doplnenie programu o Správu o výchovno- 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice 514 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 77/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za 

overovateľov Pavla Danka a Pavla Drgoňa, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 78/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 30.08. 2021 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia. 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 79/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach poveruje starostu obce, aby začal s Michalom 

Hlavatovičom riešiť sprejazdnenie cesty na Trstinách. 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 80/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie interpeláciu poslanca Petra Roháča 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 81/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje udelenie Ceny starostu obce občianke Anne 

Holickej. 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 82/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu o výchovno- vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice 514. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 83/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, priamy predaj pozemku KN 

„C“ č. 879/5 ostatná plocha o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený podľa GP č. 8-6/2021, úradne 

overeným dňa 09.07.2021 pod číslom G1 -955/2021 z pozemku KN „C“ parc. č. 879/1 druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 14 622 m2, ktorý je zapísaný v kat. území Dechtice, na liste 

vlastníctva č. 1523 vo vlastníctve obce Dechtice za dohodnutú cenu 3,00 € za 1 m2 spolu vo 

výške 120 € z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom že ide o pozemok pod 

plánovanou stavbou a priľahlý pozemok k stavbe transformačnej stanice plánovanej výstavby 

v rámci inžinierskej stavby „TT - Dechtice 30OM - VNK,TS,NNK“. 

Na  novovytvorenom pozemku CKN parc.č. 879/5 ostatná plocha o výmere 40 m2 bude 

umiestnená verejnoprospešná stavba trafostanice vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s.. Uvedená verejnoprospešná stavba bude vybudovaná ako súčasť investičnej 

stavby „TT - Dechtice 30OM - VNK,TS,NNK“ ktorej výstavbou sa posilní verejná rozvodná 

distribučná sieť pre potreby rozvoja obce. Stavba je dôležitá pre obyvateľov obce, nakoľko jej 

výstavbou sa zlepšili  napäťové pomery distribučnej siete a zlepšila sa kvalita dodávky 

elektrickej energie. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú zmluvu 

uzatvoril. 

Hlasovanie: 



Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 84/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predaj majetku obce Zuzane Uhrovej, rod. 

Zacharovej, bytom Dechtice č. 261  – pozemok  LV č. 1523 parcela č. 3304/16, katastrálne 

územie Dechtice o výmere: 29 m², z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9 a) ods. ods.8 písm. 

e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom 

je fakt, že predmetnú časť pozemku žiadateľ dlhodobo užíva a pre obec je neupotrebiteľný. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predajnú cenu 28,68 eur /m² t.j. 831,72 eur. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú zmluvu 

uzatvoril. 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 85/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

a zároveň Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku 

obce Dechtice, nebytový priestor o výmere 49 m², ktorý je časťou budovy obchodu a služieb, 

a ktorý sa nachádza na prízemí nehnuteľnosti – budovy obchodu a služieb, zapísanej ako stavba 

budovy obchodu a služieb so súpisným číslom 483, ktorá je postavená na pozemku parc. č. 107, 

a ktorá stavba je zapísaná na LV č. 1523 pre kt. úz. Dechtice, obec Dechtice, okres Trnava. 

Časť pozemku o výmere 30 m² z parc. č. 107 o výmere 1144 m², zastavaná plocha a nádvorie, 

parcela registra „C“ ktorý pozemok je zapísaný na LV č. 1523 pre kat. úz. Dechtice okres 

Trnava. Nájom v sume je 17,00 €/1m²/1 rok za nebytový priestor a 8,00 €/1m²/1 rok za 

pozemok. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú nájomnú 

zmluvu uzatvoril. 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 86/2021 zo dňa 06. 10. 2021 



Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

a zároveň Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku obce Dechtice, 

a to časť pozemku o výmere 1 m² z parc. č. 107 o výmere 1144m² zastavaná plocha a nádvorie, 

parcela registra „C“, ktorý pozemok je zapísaný na LV č. 1523 pre kat. úz. Dechtice  okres 

Trnava. Výška nájomného 12,00 €/ 1m²/1 rok.  

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú nájomnú 

zmluvu uzatvoril 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 87/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce 

o vykonanej kontrole 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 88/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší uznesenie č. 58/2021 zo dňa 30. 08. 2021. 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 89/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zriadenie vecných bremien v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na nehnuteľnostiach – 

pozemkoch v katastrálnom území Dechtice, v obci Dechtice,  okres Trnava: 

Parcelné 

číslo 

Registe

r KN 

LV 

č. 

Výmer

a  

v m2 

Druh pozemku 

53/1 C 1523 953 Zastavaná plocha a nádvorie 

879/1 C 1523 14 662 

66279 

Ostatná plocha 

 

Oprávnený je stavebníkom a investorom stavby s názvom „TT – Dechtice 300M -VNK, TS, 

NNK“ (ďalej len „elektroenergetická stavba“), v rámci ktorej vybuduje na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo nasledovné elektroenergetické stavby a zariadenia : 



a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie, 

b) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie, 

vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické 

zariadenia“). 

 

Vecné bremená sa zriaďujú na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v 

geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 7-5//2021, vyhotoviteľa Mgr. Marián 

Cepko, J. Nižňanského 34, 919 27 Brestovany, IČO: 35 172 797 , autorizačne overeného Ing. 

Ivanom Ďurišom dňa 07.07.2021, úradne overeným pod číslom G1 - 1074/2021 dňa 28.07.2021 

(ďalej len „geometrický plán“) a to: 

1) diel 1 – pozemok reg. KN C parc.č. 879/1 o výmere 150 m2, 

2) diel 3 – pozemok reg. KN C parc.č. 53/1 o výmere 6 m2, 

 

Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Dechtice strpieť 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 

Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú  bezodplatne  

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú zmluvu 

uzatvoril 

Hlasovanie: 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 
 


