
 
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 02. 05. 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:                                          9 

Starosta obce:                                               PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                         6  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :               2 Pavol Drgoň, Pavel Mancovič 

Počet neospravedlnených poslancov :           1 Drahoš Kalaš         

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/6 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov  

5. Vyhodnotenie VOS – prenájom verejného priestranstva 

6. Zámena pozemkov pod chodník ( nové IBV)  medzi obcou Dechtice a VÚC Trnava 

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 6 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné.  

 

Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 35/2022. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 35/2022 zo dňa 02. 05. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 



Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Viera Strečanská,  Peter Roháč, Dominik Sliva 

 

 

 

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 Ing. Petra Roháča. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 36/2022. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 36/2022 zo dňa 02. 05. 2022 

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

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

Roháča.  

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Viera Strečanská,  Peter Roháč, Dominik Sliva 

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 06. 04. 2022 boli prijaté uznesenia číslo 21/2022 až  34/2022, 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. 37/2022 zo dňa 02. 05. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 06.04. 2022 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A: Jozef Holický 

- Poslanec Jozef Holický  informoval, že Lávka pre peších je poškodená. Drevo je 

napadnuté drevokazným hmyzom. 

Starosta odpovedal, že zabezpečí obhliadku tesárom a dohodne opravu. 

 

B: Pavol Danko 

- Poslanec tlmočil interpeláciu poslanca Pavla Mancoviča, ktorá sa týkala sťažností 

obyvateľov 8 bytového domu na nájomníka Ivana Švihoríka. Sťažnosti sú nasledovné: 

neumožňuje ostatným nájomníkom využívať spoločné priestory – detské kočíky 



vyhadzuje pred bytovku, z jeho bytu znie hlučná hudba aj po 22:00 hodine a svojim 

konaním znemožňuje spravodlivé  využívanie záhradky. 

Poslanci po dlhšej diskusii navrhli: 

- pozrieť platnosť  nájomnej zmluvy Martiny Kalašovej a čerpanie fondu opráv na jej byt 

- osloviť právnika ohľadom možností odstúpenia od nájomnej zmluvy 

- odporučili starostovi riešiť tieto konfliktné situácie a pozvať pána Švihoríka na pohovor 

 

 

C: Viera Strečanská 

- Poslankyňa upozornila, že pri čísle domu 128 je pokosená tráva nahádzaná v jarku, čo 

môže spôsobiť upchanie mosta. 

 

 

D: Peter Roháč 

 Poslanec sa informoval: 

-  na vyústenie cesty nad Petrom Šimončičom. 

Starosta odpovedal, že chyba ktorá nastala pri ROEPE je už napravená a pozemok je na 

LV obce 

- ako by sa dalo technicky riešiť, aby bolo okolo polnoci vypnuté osvetlenie kostola 

a pamiatok v obci, z ekologických i ekonomických dôvodov (svetelný smog, 

neprirodzené prostredie pre nočných vtákov, vyššia spotreba halogénových výbojok 

oproti LED verejnému osvetleniu a skutočnosť, že od polnoci do rána je to osvetlenie 

zbytočné)   

- na svorku psov, ktorá v obci narobila veľa škôd na domácich hospodárskych zvieratách. 

           Starosta odpovedal, že svorka už je zneškodnená 

 

k bodu 5: 

Vyhodnotenie VOS – prenájom verejného priestranstva 
Zamestnankyňa obce  informovala, že dňa 06. 04. 2022 poslanci OZ Uznesením č. 32/2022 

schválili vyhlásenie VOS na prenájom verejného priestranstva. Do súťaže sa v zmysle VOS 

prihlásil jeden uchádzač. 

Starosta navrhol zostaviť komisiu pre vyhodnotenie VOS 

Predseda: Ing. Peter Roháč 

Členovia: Viera Strečanská, Dominik Sliva, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Pavol Danko 

Zapisovateľka: Iveta Tomaškovičová 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 38/2022. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 38/2022 zo dňa 02. 05. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje komisiu pre vyhodnotenie VOS v zložení 

predseda: Ing. Peter Roháč, členovia: Viera Strečanská, Dominik Sliva, Jozef Holický, Bohuš 

Valovič, Pavol Danko a za zapisovateľku Ivetu Tomaškovičovú pre vyhodnotenie VOS 

 



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

Zdržal sa: Peter Roháč 

Proti: 0 

 

Predseda komisie otvoril obálku uchádzača, po prečítaní oznámil členom komisie, že uchádzač 

vo svojej  žiadosti splnil všetky podmienky VOS. 

Komisia  konštatuje, že Matúš Petranský splnil podmienok VOS a môže mu byť schválený 

prenájom nehnuteľnosti.  

Poslanec Pavol Danko sa informoval, či nehnuteľnosť obec prenajíma ako parkovisko alebo 

verejné priestranstvo a ako sa budú riešiť autá, keď budú parkovať mimo parkoviska. 

Starosta odpovedal, že nehnuteľnosť obec prenajíma ako verejné priestranstvo a autá, ktoré 

budú parkovať mimo vyhradeného priestranstva si bude riešiť nájomca. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 39/2022. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 39/2022 zo dňa 02. 05. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že podmienky VOS boli zo strany uchádzača 

splnené a schvaľuje prenájom nehnuteľnosti úspešnému uchádzačovi Matúšovi Petranskému 

za sumu 6.100,-/ ročne.   

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Peter Roháč 

 

 

 

k bodu 06: 

Zámena pozemkov pod chodník – (nové IBV) medzi obcou Dechtice a VÚC 

Trnava 
Zamestnankyňa obce informovala, že bol vyhlásený zámer – zámena pozemkov , spôsob 

osobitný zreteľ v pomere 1:1 v zmysle zákona č. 138/1991 §9. ods. 8 písm. e) Pozemky VÚC 

parcela č. 876/3 o výmere 201 m², parcela 876/5 o výmere 12 m², parcela 876/4 o výmere 169 

m² za pozemky obce dechtice parcela č. 49/2 o výmere 213 m², parcela č. 494/4 o výmere č. 

169 m². 

Zámer bol obcou zverejnený na tabuli obce a na  webovej stránke obce.  

K zverejnenému  zámeru neboli doručené žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať  o prijatí uznesenia číslo 40/2022. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 40/2022 zo dňa 02. 05. 2022 



Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámenu pozemkov pre vybudovanie chodníka 

a zároveň odporúča  starostovi obce uzatvoriť zmluvu. 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Viera Strečanská,  Peter Roháč, Dominik Sliva 

 

k bodu 07: 

Informácie starostu  obce  
- Starosta vyslovil pochvalu a poďakovanie hasičom za včasný a účinný zásah pri požiari 

hospodárskej budovy v Dechticiach a za vyrezanie, dovoz a stavanie mája. Poďakoval 

aj Dychovej hudbe Dechtičanka na čele s kapelníkom a poslancom OZ Pavlom 

Mancovičom za organizáciu prvomájového retrosprievodu a hudobnú produkciu na 

Majálese. Ďalej poďakoval Jánovi Rajnicovi za sponzorský dar – víno. Vďaka patrí aj 

všetkým zúčastneným v prvomájovom retrosprievode.  

- Starosta informoval že: 

-  v blízkej budúcnosti nás čaká Deň matiek, Uvítanie do života, Deň detí a Pasovanie 

prvákov, 

- v Uličke bol na žiadosť poslancov osadený spomaľovač, 

- tretia etapa výstavby telocvične už úspešne začala, 

- na kúpe nehnuteľnosti, ktorá by slúžila ako hasičská zbrojnica obec stále pracuje – čaká 

sa na znalecký posudok 

- na Zdravotné stredisko boli osadené nové plastové dvere. 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 41/2022 zo dňa 02. 05. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce 

 

 

 

k bodu 08: 

Rôzne 

Starosta predniesol návrh na finančnú pomoc pri výstavbe altánku vo farskom dvore, pretože 

ako sa vyjadril správca farnosti Mgr. Miroslav Kováč altánok bude slúžiť všetkým 

Dechtičanom. Ďalej informoval poslancov OZ, že pán farár zabezpečil úpravu verejného 

priestranstva a výsadbu kvetov pred kostolom a pri pošte.  

Poslanci sa spýtali, či sa v rozpočte nájdu financie na takýto príspevok. 

Starosta odpovedal, že môžeme na to vyčleniť časť peňazí, ktoré získame prenájmom pozemku 

na Vile. 

 

Po krátkej diskusii poslanci navrhli finančný príspevok vo výške 1000 €. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 42/2022. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 42/2022 zo dňa 02. 05. 2022 



Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje finančný príspevok  na altánok vo farskom 

dvore vo výške 1000 €. 

 

Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Viera Strečanská,  Peter Roháč, Dominik Sliva 

 

k bodu 9: 

Diskusia 

- Poslanec Pavol Danko sa spýtal, ako je to s Trojičkou 

Starosta odpovedal, že je vyčistená, odsolená, spevnená a v súčasnosti sa  tmelí. 

 

 

 

k bodu 10: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 06. 04. 2022 

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

 

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

                  

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

        

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 


