Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 19. 01. 2022 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
8 poslancov
0
1 Drahoš Kalaš

prítomnosť / kvórum = 9/8
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Zmluva o budúcej zmluve, Kúpna zmluva – IBV Miškárova, Dechtice
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
7. Informácie starostu obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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 1/2022.
Prítomní poslanci: 8
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
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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 19. 01. 2022
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 Vieru
Strečanskú a Dominika Slivu, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 2/2022.
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. 2/2022 zo dňa 19. 01. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, 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. 2021 boli prijaté uznesenia číslo 90/2021 až 123/2021, 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. 3/2022 zo dňa 19. 01. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 30.11. 2021
boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.

k bodu 4:

Interpelácie poslancov
A: Peter Roháč
- Poslanec Peter Roháč informoval, že bol oslovený niekým z obyvateľov Športovej
ulice, ktorý tvrdil, že vo veci vybudovania novej komunikácie oni ( majitelia
pozemkov), majú zo svojej strany všetky podmienky na odpredaj pozemkov pod
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komunikáciu splnené a vraj obec v tejto veci nekoná.. Tou podmienkou sa myslí
podpísanie darovacích zmlúv pod budúcu komunikáciu.
Starosta odpovedal, že pred 3 rokmi osobne doručil všetkým dotknutým Darovacie zmluvy. Po
niekoľkých mesiacoch prišla pripomienka na doplnenie vety do darovacej zmluvy. Obec najala
právnika a Zmluvu doplnila v zmysle požiadavky. Následne na to starosta opätovne osobne
doručil vlastníkom nové darovacie zmluvy. Počas týchto rokov však Darovaciu zmluvu
podpísali len bratia Hlavatovičovci a manželia Strečanskí. Starosta skonštatoval, že nevie čo
ešte viac mal v tejto veci urobiť.
- poslanec ďalej upozornil, že v Uličke bolo opäť odstránené dopravné zrkadlo
Starosta odpovedal, že vlastník nehnuteľnosti na ktorej bolo zrkadlo umiestnené nás požiadal,
aby sme ho odstránili. Teraz musíme nájsť nové vhodné miesto na umiestnenie.
- poslanec tiež upozornil, že komunikácia na Ulici Pijavice je na niektorých miestach
poškodená po budovaní nových prípojok.
Starosta odpovedal, že už mal naplánovanú a dohodnutú opravu komunikácie, ktorá sa však
z dôvodu nepriaznivého počasia neuskutočnila. Opava sa uskutoční v jarných mesiacoch tohto
roku.
-

poslanec tiež informoval, že niektorí občania nesprávne pochopili informáciu o novom
vianočnom stromčeku a domnievali sa, že vianočný stromček v roku 2021 stál 2000 €.
Navrhol, aby sa do budúcna zakúpil malý vianočný stromček, ktorý časom narastie.
Starosta odpovedal, že vianočný stromček darovala rodina Štefana Kičinu.
-

Peter Roháč konštatoval, že v budúcnosti, keď príde do platnosti nová vyhláška
o parkovaní môže v Ulici Hoštáky nastať problém s parkovaním.

-

poslanec upozornil, že na Mikuláša prišli do Dechtíc deti zo širokého okolia. Navrhol,
aby v budúcnosti pri takýchto akciách boli darčeky odovzdané deťom s trvalým
pobytom v Dechticiach. Zároveň však vyjadril všeobecnú spokojnosť s touto akciou.
Starosta odpovedal, že sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom a zopár nedopatrení, ktoré
nevznikli našou vinou sa vyriešilo nasledujúci deň.
B: Viera Strečanská
- Poslankyňa upozornila, že na zástavke na námestí sa prepadá chodník a tiež že na
chodníku v Kátlovskej ulici sú kopy hliny.
Starosta odpovedal, že dlažba bude uvedená do pôvodného stavu počas jarných mesiacov
a hlinu z chodníkov odstránia elektrikári po ukončení rekonštrukcie vedenia.
C: Bohuš Valovič
Poslanec upozornil, že pri dome č. 40 chýba lampa
D: Pavol Danko
- Poslanec si sťažoval na kvalitu pitnej vody po rekonštrukcii vodovodu v Novej ulici
a tiež na zvýšený zápach kanalizácie
Starosta odpovedal, že požiada TAVOS o prečistenie kanalizácie v Novej ulici a v Ulici
Kolónia
- ďalej upozornil, že na cintoríne sú niektoré stromy prerastené
Starosta odpovedal, že lipu pri kostolíku dá orezať arboristovi a tiež by bolo potrebné vyrezať
agáty pri Dome smútku
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-

poslanec poukázal na vandalizmus na umelom tréningovom ihrisku . Navrhol oplotenie
ihriska a nastavenie režimu užívania s tým, že ihrisko by mali využívať výhradne
športovci našej obce
Starosta odpovedal, že tento problém bol aj predmetom zasadania výboru TJ Družstevník
Dechtice, kde bolo konštatované, že správanie sa a vandalizmus našej mládeže bolo už
neúnosné. Výbor sa dohodol, že toto ihrisko sa bude využívané iba na tréningy našich
registrovaných hráčov.
Pre verejnosť je prístupné multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ ktoré veľmi dobre dozoruje Jaroslav
Polakovič.
- poslanec Jozef Holický navrhol, aby sa tréningové ihrisko prenajímalo športovcom
z okolitých obcí.
- po obšírnej diskusii poslanci navrhli, aby sa k tomu vyjadrili členovia výboru TJ
E: Dominik Sliva
- Poslanec sa informoval, či sa pri Zbernom dvore smerom na Novú ulicu urobí
bezbariérový prístup na chodník
Starosta odpovedal, že áno
- poslanec vyzdvihol rýchly a správny postup pracovníkov obecného úradu pri havárii
plynovodu pri hornom hostinci.
- ďalej upozornil na túlavého psa po Dechticiach
Starosta odpovedal, že túlavých psov v obci je viacej. Je však problém ich chytiť a preto
žiada občanov o spoluprácu v zmysle, že ak by mali možnosť takéhoto psa zatvoriť,
prípadne uviazať – nech by tak urobili a obec sa už postará o jeho deportáciu do útulku
v Piešťanoch s ktorým máme uzatvorenú zmluvu.

k bodu 5:

Zmluva o budúcej zmluve, Kúpna zmluva – IBV Miškárova, Dechtice
Starosta predniesol poslancom Zmluvy o budúcej zmluve ktorých prílohu tvoria Kúpne
zmluvy. Predmetom zmlúv sú nehnuteľnosti spolu s miestnou komunikáciou a stavebné
objekty verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia. Predmetné zmluvy boli poslancom OZ
doručené elektronicky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 4/2022.
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. 4/2022 zo dňa 19. 01. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve, ktorej prílohou je
kúpna zmluva, ktorej premetom sú stavebné objekty SO04 – verejné osvetlenie a SO12dažďová kanalizácia.
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Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 5/2022.
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. 5/2022 zo dňa 19. 01. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve, ktorej prílohou je
kúpna zmluva, ktorej premetom sú nehnuteľnosti spolu s miestnou komunikáciou ďalej spolu
ako Predmet kúpy.

k bodu 6:

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach k predloženej správe nemalo námietky.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 6/2022 zo dňa 19. 01. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Dechtice za rok 2021.

k bodu 7:

Informácie starostu obce
Starosta informoval, že:
- sa ukončila druhá etapa výstavby telocvične. Telocvičňa je opláštená a zasklená. Čaká
nás dokončiť interiér a budova zázemia.
- sa dokončila posledná etapa rekonštrukcie vodovodu v našej obci. Celý vodovod je
plastový a v budúcnosti bude bezporuchový. Konštatoval, že aj v našom okolí sa nájdu
obce, ktoré nemajú vodovod vôbec a my už máme vodovod druhý. Malé problémy,
ktoré vznikli pri realizácii poslednej etapy by nemali prekryť nesporné výhody, ktoré
nový vodovod prináša a zlepší kvalitu života v našej obci.
- obci sa podarilo po dlhých rokoch vybaviť umiestnenie našej spoluobčianky, ktorú má
naša obec pridelenú súdom do ústavu sociálnej starostlivosti. Aj touto cestou vyjadril
poďakovanie Erike a Fridrichovi Hulmanovcom, ktorí sa v posledných rokoch o túto
spoluobčianku spolu so zamestnancami obce príkladne starali.
- informoval o prácach na ÚP. Autor ÚP spracúva pripomienky občanov, ktoré predloží
zastupiteľstvu na posúdenie a schválenie.
- tiež informoval, že obec zakúpila novú rozhlasovú ústredňu. Zostáva ešte dokončiť
rekonštrukciu vedenia a reproduktorov rozhlasu po obci.

5

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 7/2021 zo dňa 19. 01. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce

k bodu 8:

Rôzne
Starosta predniesol poslancom žiadosť Matúša Petranského o nájom a využívanie
nehnuteľného majetku obce Dechtice – pozemok parcela registra E 2896/1 – LV 1523.
Predmetný pozemok by žiadateľ využíval na poskytovanie občerstvenia a na účel plateného
parkoviska pre návštevníkov Katarínky.
Po obšírnej diskusii poslanci navrhli, aby bol Matúš Petranský pozvaný na najbližšie
zastupiteľstvo.
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 8/2022 zo dňa 19. 01. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie žiadosť Matúša Petranského na vedomie a zároveň
odporúča na nasledujúce zastupiteľstvo pozvať pána Petranského.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 8/2022.
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

k bodu 9:

Diskusia
Poslanec Peter Roháč informoval, že do aplikácie o vývoze smetí zapracoval aj harmonogram
vývozu našej obce. Stačí stiahnuť aplikáciu Odvoz odpadu, zadať obec Dechtice a zobrazí sa
harmonogram vývozu.

k bodu 10:

Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 19. 01. 2022
6

Zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková

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

Overovatelia:

Viera Strečanská

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

Dominik Sliva

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

PhDr. Karol Zachar
starosta obce
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