Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 22. 06. 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
7 poslancov
2 Pavol Danko, Viera Strečanská
0

prítomnosť / kvórum = 9/7
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 7/2019
6. Schválenie Kúpno-predajnej zmluvy pozemkov k vybudovaniu Čerešienkovej cesty
7. Schválenie Nájomnej zmluvy k vybudovaniu Čerešienkovej cesty
8. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy obce Dechtice za rok 2021
9. Prerokovanie Výroku audítora k účtovnej závierke za rok 2021
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
12. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022
13. Schválenie letnej školy v ZŠ s MŠ Dechtice
14. Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome č. 615
15. Informácie starostu obce
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
k bodu 1:

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí.
Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 5 prítomných, teda OZ je
uznášaniaschopné.
Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 43/2022.
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Prítomní poslanci: 5
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 43/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ.
Za: Bohuš Valovič, Peter Roháč, Dominik Sliva, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,

k bodu 2:

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú. Za overovateľov Pavla
Drgoňa a Pavla Mancoviča, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 44/2022.
Prítomní poslanci: 5
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 44/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za
overovateľov Pavla Drgoňa a Pavla Mancoviča, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Za: Bohuš Valovič, Peter Roháč, Dominik Sliva, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň,
Prišiel poslanec Jozef Holický
k bodu 3:

Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí OZ dňa 02. 05. 2022 boli prijaté uznesenia číslo 35/2022 až 42/2022, ktoré
starosta jednotlivo predniesol.
Poslanci skonštatovali, že uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Prišiel poslanec Drahoš Kalaš
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 45/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 02.05. 2022
boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.

k bodu 4:

Interpelácie poslancov
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A: Pavol Drgoň
- Poslanec poukázal, že podľa jeho názoru správca Multifunkčného ihriska občas
bezdôvodne neumožňuje jeho riadne využívanie. Záujemcom obmedzuje čas a spôsob
využitia.
Starosta odpovedal, že celú situáciu preverí a uvedie na správnu mieru, zároveň však
poznamenal, že je rád , že sa našiel občan, ktorý už dlhé roky bezodplatne a zodpovedne
vykonáva správcu Multifunkčného ihriska
B: Dominik Sliva
Poslanec sa informoval ohľadom územného konania a následného vybudovania cesty
v lokalite Lúky pod Štrekou -zatiaľ nebol schválený investičný zámer.
- Tiež sa informoval, prečo Dechtičania musia platiť parkovné pri Vile nakoľko ho
oslovili viacerí občania
- Skonštatoval, že dom na Námestí č. 28 je už predaný pričom v minulosti navrhoval
jeho kúpu pre obec.
- Starosta odpovedal, že momentálne sa na cestu v lokalite Lúky vybavuje stavebné
povolenie nakoľko je tam záujem o výstavbu rodinných domov. Tiež odpovedal, že
Dechtičania parkovné na Vile platiť nemusia, veď toto bolo jednou z podmienok
prenájmu verejného priestranstva. Stačí sa preukázať občianskym preukazom.
- Starosta ďalej odpovedal, že sa na základe návrhu poslanca Dominika Slivu obrátil na
majiteľa domu č. 28 na Námestí. Majiteľ nehnuteľnosti v tom čase za dom požadoval
sumu 120 000,-. Dom pri zbernom dvore ( budova bývalého horného obchodu) má
hodnotu podľa znaleckého odhadu 53 800,- € čo nie je ani polovica z hore uvedenej
sumy . V súčasnosti sa však majiteľ nehnuteľnosti nachádza v zahraničí a nie je možné
s ním jednať. Možno by malo význam prehodnotiť úplne inú alternatívu výstavby novej
hasičskej zbrojnice.
C: Pavel Mancovič
- Poslanec upozornil, že pri dome č. 321 je prasknutý poklop
- Ďalej sa informoval v akom štádiu je cesta pod Novou ulicou.
- Starosta odpovedal, že má dohodnutú firmu, ktorá súčasný stav uvedie do pôvodného
stavu, aby bola cesta opäť prejazdná.
k bodu 5:

Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 7/2019
Zamestnankyňa obce informovala, že pri kontrole obcou prijatých vybraných VZN prokurátor
podal protest proti VZN č. 7/2019 ( o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce), ktoré bolo dňa 08. 07. 2019 schválené poslancami OZ Dechtice
Uznesením č. 78/2019. Prokurátor zároveň nariadil zrušenie VZN č. 7/2019.
Poslanec Dominik Sliva sa informoval, či máme zároveň pripravené nové VZN o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dechtice.
Zamestnankyňa odpovedala, že nie. Nové VZN bude vypracované až po zrušení starého.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 46/2022.
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 46/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie protest prokurátora.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 47/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 47/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce, prijaté dňa 08. 07. 2019 Uznesením č. 78/2019.
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš
k bodu 06:

Schválenie
Kúpno-predajnej
Čerešienkovej cesty.

zmluvy

pozemkov

k vybudovaniu

Zamestnankyňa obce informovala, že ide o časti pozemkov potrebných k vybudovaniu cesty na
Katarínku. Sú to tie isté pozemky, ktoré boli v minulosti už viackrát predmetom rokovania
Obecného zastupiteľstva v Dechticiach. Zároveň uviedla, že Kúpna zmluva ( uzatvorenú podľa
ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
) bola poslancom OZ poslaná pred zasadnutím OZ a bude súčasťou príloh originálu zápisnice.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 48/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 48/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Kúpnu zmluvu ( uzatvorenú podľa ust. § 588
a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov )
uzatvorenú medzi obcou Dechtice ako kupujúcim a predávajúcim Jánom Rajnicom, Máriou
Kubišovou, Oľgou Kičinovou, Jarmilou Noppovou, Helenou Tomáškovou, Margitou
Šurinovou a PD Dechtice. Predmetom tejto zmluvy sú pozemky na LV č. 257 a LV č. 880.
Obec pozemky kupuje pre potreby vybudovania cesty na Katarínku. Obecné zastupiteľstvo
zároveň poveruje starostu obce zmluvu podpísať.
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš
k bodu 07:

Schválenie Nájomnej zmluvy k vybudovaniu Čerešienkovej cesty
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-

Zamestnankyňa informovala, že ide o jeden z pozemkov, ktorý bol súčasťou Prvotného
návrhu Kúpnej zmluvy. Majiteľka pozemku sa rozhodla pozemok nepredať ale
prenajať.
Nájomná zmluva ( uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) bola poslancom zaslaná pred
zasadnutím OZ a tiež bude súčasťou príloh originálu zápisnice.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 49/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 49/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Nájomnú zmluvu ( uzatvorenú v zmysle §663
a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov)
uzatvorenú medzi obcou Dechtice ako nájomcom a prenajímateľkou Máriou Slabou.
Predmetom prenájmu tejto zmluvy je pozemok na LV č. 1112. Obec predmetný pozemok
o výmere 1 m² prenajíma pre potreby vybudovania cesty na Katarínku. Obecné zastupiteľstvo
zároveň poveruje starostu obce zmluvu podpísať.
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš

k bodu 08:

Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy obce Dechtice za rok 2021
-

Zamestnankyňa informovala o Konsolidovanej výročnej správe obce Dechtice za rok
2021.
Zo strany poslancov neboli žiadne otázky.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 50/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce
Dechtice za rok 2021

k bodu 09:

Prerokovanie Výroky audítora k účtovnej závierke za rok 2021
- Zamestnankyňa predniesla Výrok audítora k účtovnej závierke za rok 2021
Zo strany poslancov neboli žiadne otázky
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 51/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Výrok audítora k účtovnej závierke za
rok 2021

5

k bodu 10:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
-

Zamestnankyňa informovala, o rozpočtovom opatrení obce č. 2/2022, zároveň uviedla,
že rozpočtové opatrenie bolo zaslané poslancom OZ Dechtice pred jeho zasadaním.
Rozpočtové opatrenie sa týkalo presunu financií medzi jednotlivými položkami
rozpočtu.
Poslanec Dominik Sliva sa informoval na položku učebnice. Zamestnankyňa
informovala poslanca, že ide o normatívny príspevok štátu

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 52/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 52/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš

k bodu 11:

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
-

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2022, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 53/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 53/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš

k bodu 12:

Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022
- Hlavná kontrolórka obce informovala o vykonanej kontrolnej činnosti za I. polrok 2022
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-

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 54/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce
o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022

k bodu 13:

Schválenie letnej školy v ZŠ s MŠ Dechtice
-

Starosta informoval poslancov, že zo strany rodičov je veľký záujem o letnú školu v ZŠ
Dechtice. Tiež uviedol , že MŠ a ŠJ bude letná prevádzka celý mesiac júl.
Zo strany obce bol návrh - poplatok za letnú školu symbolické 2 € na deň

Poslanci tento návrh privítali

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 55/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 55/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje letnú prevádzku v ZŠ s MŠ Dechtice v dňoch
od 01. 07. 2022 do 15. 07. 2022. Poplatok 2€/ deň.
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš

k bodu 14:

Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome
Zamestnankyňa obce predniesla žiadosť o predĺženie nájmu od nájomníka Milana Pavlíka.
Poslanci sa informovali či nájomca nemá voči obci podlžnosti.
Zamestnankyňa odpovedala, že nie.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 56/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 56/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje nájom Milanovi Pavlíkovi.
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Zdržal sa : Drahoš Kalaš
Proti: 0
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Zamestnankyňa obce predniesla žiadosť o predĺženie nájmu od nájomníčky Evy Bartekovej.
Poslanci sa informovali či nájomca nemá voči obci podlžnosti.
Zamestnankyňa odpovedala, že nie.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 57/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 57/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje nájom Eve Bartekovej
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš
Zamestnankyňa obce predniesla žiadosť o predĺženie nájmu od nájomníčky Jany
Boledovičovej.
Poslanci sa informovali či nájomca nemá voči obci podlžnosti.
Zamestnankyňa odpovedala, že nie.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 58/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 58/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje nájom Jane Boledovičovej
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš
Zamestnankyňa obce predniesla žiadosť o predĺženie nájmu od nájomníčky Petry Jančovičovej
Poslanci sa informovali či nájomca nemá voči obci podlžnosti.
Zamestnankyňa odpovedala, že nie.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 59/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 59/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje nájom Petre Jančovičovej
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič,
Drahoš Kalaš
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Zamestnankyňa obce predniesla žiadosť o predĺženie nájmu od nájomníčky Martiny Kalašovej
a Ivana Švihoríka
Poslanci sa informovali či nájomca nemá voči obci podlžnosti.
Zamestnankyňa odpovedala, že nie.
Odišiel poslanec Peter Roháč
Poslanec Pavel Mancovič skonštatoval, že v bytovom dome č. 615 sú zlé medziľudské vzťahy
dôkazom čoho je aj to, že keď sa ako poslanec snažil tieto problémy riešiť tak bolo na neho zo
strany nájomcu pána Švihoríka podané trestné oznámenie.
V diskusii vystúpili aj nájomníci Ivan Švihorík a Martina Kalašová, ktorí uviedli, že podľa nich
sú sťažnosti neoprávnené a kritika na ich adresu je už neúnosná. Ich snahou bolo vždy len
zveľadenie spoločných priestorov a snaha o udržiavanie interiéru a exteriéru bytovky. V závere
diskusii prisľúbili, že svoje osobné veci ( nábytok, kvety) zo spoločných priestorov v najbližšiu
sobotu odstránia na Zberný dvor. Odstránenie týchto osobných vecí bolo aj súčasťou dohody
medzi nájomníkmi na zasadaní bytovej schôdze, ktorá sa konala 8. 06. 2022 na obecnom úrade.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 60/2022.
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. 60/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje nájom Martine Kalašovej a Ivanovi Švihoríkovi
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Pavol Drgoň, Drahoš Kalaš
Zdržal sa: Pavel Mancovič
Proti: 0

k bodu 15:

Informácie starostu obce
Starosta informoval, že:
- dňa 01. 09. 2022 sa bude konať oslava 850 výročia vysvätenia Rotundy. Obecný úrad
pracuje na brožúrke k tomuto výročiu a starostovi sa podarilo doposiaľ získať 3000 €
sponzorský dar
- dňa 16. 07. 2022 sa v Dechticiach bude konať Karmelský jarmok
- práce na výstavbe telocvične úspešne pokračujú a je predpoklad, že už v novom
školskom roku bude k dispozícii našim žiakom.
- socha Trojičky je v ateliéri reštaurátora, je kompletne vytmelená a ďalšie práce
pokračujú. Práce na výstavbe základov boli na žiadosť pána farára odložené z dôvodu
Prvého svätého prijímania.
- obec v spolupráci s PD Dechtice kompletne vyčistili a vyviezli stavebnú suť
z búraniska, ktorá bola vo veľkom množstve uložená na farskom dvore.
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-

dnes ( 22. 06. 2022 ) naši hasiči v spolupráci s poslancom Dominikom Slivom
uskutočnili ďalší úspešný zásah pri likvidácii požiaru v obci
v mesiacoch máj a jún obec organizovala 3 veľké kultúrno spoločenské akcie: Deň
matiek, Uvítanie do života a Deň detí.

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 61/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce
k bodu 16:

Rôzne
Starosta informoval, že tento rok sa budú v októbri konať voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov v jeden deň 29. 10. 2022.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 62/2022.
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. 62/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje v súlade s § 11, ods. 3 písm. d) zákona č.
369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 9 poslancov Obecného
zastupiteľstva v Dechticiach na celé volebné obdobie 2022 – 2026
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Pavol Drgoň, Drahoš Kalaš,
Mancovič

Pavel

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 63/2022.
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. 63/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: plný pracovný úväzok na
výkon funkcie starostu obce Dechtice. na celé funkčné volebné obdobie 2022 – 2026
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Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Pavol Drgoň, Drahoš Kalaš,
Mancovič

Pavel

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 64/2022.
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. 64/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje 1 volebný okrsok.
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Dominik Sliva, Pavol Drgoň, Drahoš Kalaš,
Mancovič

Pavel

Zamestnankyňa predniesla poslancom Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov na mzdy
a prevádzku školského zariadenia od Rímskej únie rádu sv. Uršule, Slovenská provincia,
Provincialát uršulínok.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 65/2022
Prítomní poslanci: 6
za: 0, proti: 5, zdržal sa: 1
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 65/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje Zmluvu o poskytnutí
prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia.

finančných

Za:0
Zdržal sa: Dominik Sliva
Proti: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Drahoš Kalaš, Pavel Mancovič

k bodu17:

Diskusia
Poslanec Drahoš Kalaš požiadal starostu, aby zariadil odstránenie kríku zlatého dažďa spred
domu č. 463
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.
V diskusii ďalej vystúpil občan Peter Manca s požiadavkou schválenia Zmluvy o zriadení
vecných bremien ( uzavretá podľa § 151 n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení)
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. 66/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zriadenie vecných bremien zo žiadosti
o zapísaní vecného bremena na pozemkoch obce v prospech ZSDIS podanej Petrom Mancom
bytom Dechtice č. 328 zo dňa 20. 06. 2022, ktorá je prílohou Zmluvy( uzavretej podľa § 151 n
a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení). Zmluvné strany Obec
Dechtice ( povinný) , Západoslovenská distribučná a. s. ( oprávnený) a Petrom Mancom (
žiadateľ). Zmluva sa týka pozemkov:
- parcela č. 249 Register KN C LV č. 1523, výmera 1708 m², katastrálne územie
Dechtice, okres Trnava Druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria
- parcela č. 250 Register KN C LV č. 1523, výmera 1060 m², katastrálne územie Dechtice,
okres Trnava Druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria
- parcela č. 251 Register KN C LV č. 1523, výmera 6593 m², katastrálne územie Dechtice,
okres Trnava Druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria
Povinný zriaďuje touto zmluvou v prospech Oprávneného vecné bremená in personam,
predmetom ktorých je povinnosť Povinného strpieť na časti Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom pláne ( ktorý tvorí prílohy Žiadosti )ako koridor vecných
bremien:
a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavené úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Drahoš Kalaš, Pavel Mancovič, Dominik
Sliva
k bodu 18:

Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 22. 06. 2022
Zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková
Overovatelia: Pavol Drgoň

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

Pavel Mancovič

..................................................
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PhDr. Karol Zachar
starosta obce
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