
 
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 30. 11. 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:                         7  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :               1 Dominik Sliva 

Počet neospravedlnených poslancov :           1 Drahoš Kalaš       

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov  

5. Návrh VZN č. 2/2021 o určení 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  

6. Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2022 a  roky 2023 a 2024 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 a 

2024 

8. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a roky  2023 a rok 2024 

9. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2019  

10. Predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom  na Zdravotnom stredisku 

11. Predĺženie nájomných zmlúv miestnym podnikateľom v obecných priestoroch 

12. Príkazný list starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. 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 dal hlasovať o programe.   

 

 

 

Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 90/2021. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 90/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

 

 

Starosta navrhol doplniť program o : 

bod č. 5 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

bod č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 

 

 

Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 91/2021. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 91/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje doplnenie programu o bod č. 5 – Plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 a o bod č. 6- Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 

 

 

 

k bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú . Za overovateľov Ing. 

Petra Roháča a Bohuša Valoviča,  za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 92/2021. 
 



Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 92/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

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

overovateľov Ing. Petra Roháča a Bohuša Valovičovi, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla 

Drgoňa. 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 06.10. 2021 boli prijaté uznesenia číslo 75/2021 až  89/2021, 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. 93/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 06.10. 2021 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A: 

Poslanec Peter Roháč: 

a)  kriticky skonštatoval, že ešte stále nie je zasadený trvalý vianočný stromček na námestí 

b) tiež kriticky skonštatoval, že chodníky nie sú po finálnych úpravách  Západoslovenskej 

distribučnej a.s. kvalitne uložené a firma poničila obecný pozemok, ktorý si jednotliví 

občania pred domami udržiavali a upravovali.  

c) ďalej sa informoval v akom štádiu je výstavba telocvične 

d) poslanec uviedol, že sväté omše môže vysielať na káblovej televízii iba keď sa nachádza 

doma 

- starosta uviedol, že obec stromček objednala u Hadzimu, stromček bol dodaný avšak za 

vysokú sumu (1.800,- €). Do budúcich Vianoc si dávame záväzok, že na námestí bude živý 

stromček. 

- čo sa týka chodníkov, starosta uviedol, že nastala zložitá situácia, pretože do rekonštrukcie 

vodovodu zasiahla aj výmena trafostanice, následná výmena stĺpov a vedenia, ktorú 

uskutočňuje Západoslovenská distribučná a.s. . Častokrát nastala neprehľadná situácia kto 

je za čo zodpovedný a tiež zlyhala kontrola a komunikácia zo strany investorov. 

- poslanec Pavol Danko navrhol zorganizovať kontrolný deň za účasti zodpovedných 

pracovníkov investorov, konkrétne žiadal prítomnosť Ing. Igora Baďuru z firmy CS s.r.o. 

- starosta s návrhom súhlasil a prisľúbil, že kontrolný deň zorganizuje a pozve aj poslancov 

OZ. 

 

 



B: 

Poslanec Pavol Danko 

a) v mene Dušana Machoviča poďakoval za odstránenie trafostanice  a zároveň požiadal 

o odstránenie betónového základu, ktorý po odstránení transformátora zostal na pozemku. Tiež 

požiadal o prípadné odškodnenie za to, že dlhoročne nemohol užívať pozemok na ktorom bola 

trafostanica. 

- starosta odpovedal, že Dušan Machovič bude pozvaný na kontrolný deň, kde by mohol 

tieto svoje požiadavky tlmočiť zástupcovi Západoslovenskej distribučnej a.s. . 

b) tiež sa informoval, či obec nemá informáciu o tom, že developer pán Balla nemá v úmysle 

odpredať pozemok na Dolných Lúkach určený na IBV 

- starosta odpovedal, že nemá takúto informáciu. Myslí si však, že to nie je pravda nakoľko pán 

Balla chce stavať ďalších 13 domov na druhej strane cesty na čističku. 

 

 

Starosta sa vrátil k interpelácii Petra Roháča ohľadom Výstavby telocvične a odpovedal: 

- že dňa 30. 08. 2021 bolo schválené čerpanie Rezervného fondu, následne bolo začaté 

verejné obstarávanie a podpísaná zmluva. A až potom mohla víťazná firma zadať do 

výroby panely na opláštenie a zakrytie telocvične a tiež objednať okná. Ďalej uviedol, 

že telocvičňa bude zastrešená a opláštená v zmysle podpísanej Zmluvy o dielo. 

. 

 

C: 

Poslanec Pavel Mancovič: 

a) sa informoval, či už bol opravený asfaltový kryt (po realizácií prípojok k novým rodinným 

domom) na Ulici Pijavice. 

- starosta odpovedal, že sa toto pokúsi vybaviť keď sa bude po rekonštrukcii vodovodu 

asfaltovať Veterná ulica 

b) poslanec sa tiež informoval či by sa nedala odstrániť betónová skruž pred domom Miloša 

Nováka 

- starosta odpovedal, že vlastník si týmto zvláštnym spôsobom napĺňa svoje vlastnícke právo 

k pozemku na ktorom je uložená cesta a nie je ochotný skruž ani len posunúť a nie to ešte 

odstrániť. Ďalej starosta informoval poslancov, že navrhol Predstavenstvu TAVOSU a.s., aby 

aj vo vlastnom záujme pomohli tento problém riešiť. TAVOS  navrhol, že je ochotný túto 

situáciu riešiť a dokonca túto časť strategickej cesty zafinancovať. 

 

 

 

 

k bodu 5: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na I. polrok 2022 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 94/2021. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



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

Holický, Pavel Mancovič 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 94/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky 

obce na I. polrok 2022 

 

 

 

k bodu 6: 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 

Ekonómka obce Ing. Katarína Petríková informovala poslancov OZ, že rozpočtové opatrenie č. 

5/2021 sa týka ZŠ s MŠ Dechtice. Konkrétne originálnych kompetencií, kde sa budú presúvať 

finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami. 

 K rozpočtovému opatreniu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 95/2021. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 95/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2021. 

 

 

 

 

k bodu 7: 

Návrh VZN č. 2/2021 o určení 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 
Ekonómka obce informovala poslancom OZ ,že Návrh uznesenia č. 2/2021 bol zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovej stránke obci. 

Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 96/2021. 



Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 96/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Návrh VZN č. 2/2021 o určení 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 8: 

Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2022 a  roky 2023 a 2024 
Ekonómka obce informovala poslancom OZ , že Návrh rozpočtu na rok 2022 a  roky 2023 

a 2024 bol dňa 15. 11. 2021 zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke obce. 

Rovnako 15. 11. 2021 bol Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 a 2024 elektronicky 

doručený poslancom OZ. 

Na písomné otázky poslancov ekonómka odpovedala písomne ešte pred Zasadnutím OZ. 

Zo strany poslancov neboli ďalšie otázky. 

 

 

k bodu 9: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 

2023 a 2024 
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2022 

a roky 2023 a 2024, v ktorom uviedla, že rozpočet spĺňa všetky zákonné požiadavky a zároveň 

odporučila poslancom schváliť rozpočet na rok 2022 a zobrať na vedomie rozpočty na roky 

2023 a 2024. 

Zo strany poslancov neboli k Stanovisku hlavnej kontrolórky žiadne pripomienky. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 97/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k 

Návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 a 2024 

 

 

 

 

 

 



k bodu 10: 

Schválenie rozpočtu na rok 2022 a roky  2023 a rok 2024 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 98/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 98/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočet obce Dechtice na rok 2022 

 

 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 99/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie rozpočet obce na roky 2023 a 2024 

 

 

 

k bodu 11: 

Schválenie zápisu do kroniky za rok 2019 
Pracovníčka obce Zdenka Mašková informovala, že Zápis do kroniky za rok 2019 od 

kronikárky Marty Kopšíkovej bol poslancom doručený elektronicky. Ďalej skonštatovala, že 

zápis je veľmi precízny, bolo to zaujímavé čítanie a že pani kronikárka tomu určite venovala 

veľa času. 

Poslanci v krátkej diskusii skonštatovali, že takáto práca si zaslúži odmenu. 

Starosta uviedol, že Obec po rokoch konečne našla takúto zanietenú, šikovnú a usilovnú 

kronikárku ako je pani Marta Kopšíková. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 100/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 100/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zápis do kroniky za rok 2019 

 



 

 

 

k bodu 12: 

Predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom  na Zdravotnom stredisku 
Pracovníčka obce Iveta Tomaškovičová  predniesla poslancom OZ žiadosti nájomníkov 

zdravotného strediska o predĺženie nájomných zmlúv.  

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 101/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 101/2021 zo dňa 30. 11. 2021 
Obecný zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie zámeru prenajatie nebytového 

priestoru a pozemku pri lekárni, nájomcovi CORDATUM s.r.o. Lekáreň, Dechtice 541, IČO 

36281794 v sume 1172,25 € za rok podľa par. 9a ods. 8 písm. e) zákona c.138/91 Zb. o 

majetku obci, osobitný zreteľ spočíva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom obce. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 102/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 102  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenajatie nebytového priestoru a pozemku pri 

lekárni, nájomcovi CORDATUM s.r.o. Lekáreň, Dechtice 541, IČO 36281794 v sume 

1172,25 € za rok podľa osobitného zreteľa – verejný záujem  

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 103/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č.  103  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie zámeru prenajatie nebytového 

priestoru , nájomcovi LAUDATUM s.r.o. J. Hollého 176/74, Veľké Kostoľany, 922 07 , IČO 

36826421 v sume 40,- € za rok podľa par. 9a ods. 8 písm. e) zákona c.138/91 Zb. o majetku 

obci, osobitný zreteľ spočíva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom obce. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 104/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č.  104 /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenajatie nebytového priestoru, nájomcovi 

LAUDATUM s.r.o. J. Hollého 176/74, Veľké Kostoľany, 922 07 , IČO 36826421 v sume 40,- 

€ za rok. Podľa osobitného zreteľa – verejný záujem 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 105/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č.  105 /2021 zo dňa 30. 11. 2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie zámeru prenajatie nebytového 

priestoru , nájomcovi BEORG, s.r.o. Dechtice 541, IČO 44994168  v sume 966,46  € za rok 

podľa par. 9a ods. 8 písm. e) zákona c.138/91 Zb. o majetku obci, osobitný zreteľ spočíva v 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom obce. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 102/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 



 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 106  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenajatie nebytového priestoru, nájomcovi 

BEORG, s.r.o. Dechtice 541, IČO 44994168  v sume 966,46  € za rok. Podľa osobitného zreteľa 

– verejný záujem 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 107/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 107  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie zámeru prenajatie nebytového 

priestoru , nájomcovi  Dana Hlavatovičová, Dechtice 612, IČO 31208576  v sume 303,94  € za 

rok podľa par. 9a ods. 8 písm. e) zákona c.138/91 Zb. o majetku obci, osobitný zreteľ spočíva 

v poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom obce. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 108/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 108  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje prenajatie nebytového priestoru, nájomcovi   

Dana Hlavatovičová, Dechtice 612, IČO 31208576  v sume 303,94  € za rok. Podľa 

osobitného zreteľa – verejný záujem 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 109/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 



 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 109  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie zámeru prenajatie nebytového 

priestoru , nájomcovi  MUDr. Natália Augustín, Maximiliána Hella 8, Trnava 917 01, IČO 

41430204  775,04 € za rok podľa par. 9a ods. 8 písm. e) zákona c.138/91 Zb. o majetku obci, 

osobitný zreteľ spočíva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom obce 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 110/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č.  110 /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje prenajatie nebytového priestoru, nájomcovi    

MUDr. Natália Augustín, Maximiliána Hella 8, Trnava 917 01, IČO 41430204  775,04 €   € za 

rok. Podľa osobitného zreteľa – verejný záujem 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 111/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 111  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie zámeru prenajatie nebytového 

priestoru , nájomcovi  Navrátil, s.r.o., Kalinčiakova 29, Trnava 917 01, IČO 46898794 725,58 

€ za rok podľa par. 9a ods. 8 písm. e) zákona c.138/91 Zb. o majetku obci, osobitný zreteľ 

spočíva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom obce 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 112/2021. 
 

 

 



Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č.  112  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje prenajatie nebytového priestoru, nájomcovi 

Navrátil, s.r.o., Kalinčiakova 29, Trnava 917 01, IČO 46898794  725,58 €  za rok. Podľa 

osobitného zreteľa – verejný záujem 

 

 

 

k bodu 13: 

Predĺženie nájomných zmlúv miestnym podnikateľom v obecných 

priestoroch 
Pracovníčka obce Iveta Tomaškovičová predniesla poslancom OZ žiadosti miestnych 

podnikateľov o predĺženie nájmov. Uviedla, že predĺženie nájmov podnikateľov v obecných 

priestoroch musí prebehnúť v zmysle VOS – verejnej obchodnej súťaže.  

 

 
Poslanci OZ navrhli komisiu pre VOS: 

Členovia: Pavol Drgoň, PhDr. Karol Zachar a Zdenka Mašková 

Zapisovateľka: Iveta Tomaškovičová 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 113/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 113  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje komisiu VOS v zložení: Pavol Drgoň, PhDr. 

Karol Zachar a Zdenka Mašková, zapisovateľka Iveta Tomaškovičová 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 114/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 114  /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie VOS podľa  § 281 až 288 

Obchodného zákonníka a §9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dechtice na pozemok 

parcela 463/2 vo výmere 55 m² v zmysle verejnej obchodnej súťaže. Zároveň poveruje starostu 

obce, aby s víťazným uchádzačom podpísal zmluvu. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 115/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 115 /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie VOS podľa  § 281 až 288 

Obchodného zákonníka a §9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dechtice na nebytový 

priestor parcela 158/5 vo výmere 20,50 m² v zmysle verejnej obchodnej súťaže. Zároveň 

poveruje starostu obce, aby s víťazným uchádzačom podpísal zmluvu. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 116/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 116 /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie VOS podľa  § 281 až 288 

Obchodného zákonníka a §9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dechtice na nebytový 

priestor parcela 158/5 vo výmere 20,10 m² v zmysle verejnej obchodnej súťaže. Zároveň 

poveruje starostu obce, aby s víťazným uchádzačom podpísal zmluvu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 117/2021. 



 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 117 /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie VOS podľa  § 281 až 288 

Obchodného zákonníka a §9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dechtice na nebytový 

priestor parcela 106/3 vo výmere 201,20 m² a pozemok parcela č. 106,3 vo výmere 200,60 m² 

v zmysle verejnej obchodnej súťaže. Zároveň poveruje starostu obce, aby s víťazným 

uchádzačom podpísal zmluvu. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 118/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 118/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie VOS podľa  § 281 až 288 

Obchodného zákonníka a §9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dechtice na nebytový 

priestor parcela 107 vo výmere 13,80 m²  v zmysle verejnej obchodnej súťaže. Zároveň 

poveruje starostu obce, aby s víťazným uchádzačom podpísal zmluvu. 

 

 

k bodu 14: 

Príkazný list starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov 
Starosta obce prečítal poslancom Príkazný list na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov. 

Ekonómka obce prečítala poslancom zloženie jednotlivých inventarizačných komisií 

 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 119 /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Príkaz starostu obce č. 1/2021 

o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 

2021  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. 120 /2021 zo dňa 30. 11. 2021 

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. 2021.  
 

k bodu 15: 

Rôzne 

 

A: 
Starosta informoval, že obec podala Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na obnovu 

interiéru Kultúrneho domu Dechtice a zároveň požiadal OZ o schválenie spolufinancovania.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 121/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 121/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje spolufinancovanie 5 %  vo výške  9.975,79 € 

k Projektu Obnova interiéru Kultúrneho domu Dechtice – Kód výzvy IROP- PO7- SC77-2021-

75.  

 

B: 
Starosta informoval, že Peter Manca podal na obec návrhy  Zmlúv o budúcich zmluvách. 

Jedná sa o prevod budúcej komunikácie dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia do 

vlastníctva obce po vybudovaní IBV Miškárová. 

- Poslanci po krátkej diskusii navrhli, aby sa tieto zmluvy dali posúdiť právnikovi 
- Hlavná kontrolórka obce tento návrh podporila 

- Poslanec Pavel Mancovič navrhol, aby sa v čo najkratšom čase zvolalo Zasadnutie OZ 

na ktorom budú tieto zmluvy následne schválené 

 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 122/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Návrhy Zmlúv o budúcich zmluvách 

a presúvajú ich riešenie do budúceho zastupiteľstva.  

 

 

 

C: 
Poslanec Pavol Drgoň predniesol návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce. 

 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 123/2021. 
 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Holický, Pavel Mancovič 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 123/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 30 

% z ročného platu hlavnej kontrolórky obce Dechtice. 

 

 

k bodu 15: 

Diskusia 

 
- Poslanec Jozef Holický v diskusii podporil kúpu živého vianočného stromčeka 

- Starosta informoval, že z dôvodu pandemických opatrení sa neuskutoční tradičné 

mikulášske stretnutie na námestí, ale obecný úrad zorganizuje 05. 12. 2021 rozdávanie 

mikulášskych darčekov po obci.   

-  

 

k bodu 16: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 30. 11. 2021 

 

Zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková                              ................................................ 

 

Overovatelia:     Ing. Peter Roháč                                         .................................................. 

                 

                           Bohuš Valovič                                             .................................................               

        

 

 

 

                                                                           PhDr. Karol Zachar 

                                                                               starosta obce 
 


