
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 17. 04. 2018 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7  poslancov  

Počet ospravedlnených poslancov :              2 /Andrej Machovič, Bohuš Valovič/                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Informácia starostu obce o vyhlásení výzvy na predloženie žiadosti 

o dotáciu na financovanie projektu: „ Zdravotné stredisko Dechtice – 

komplexná rekonštrukcia a modernizácia.“ 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. 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.  

Následne starosta vyzval prítomných poslancov k prípadnému návrhu na zmenu programu.  

Zo strany poslancov nebol žiadny návrh na zmenu prípadne doplnenie programu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 36/2018. 

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. 36/2018 zo dňa 17. 04. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

 

k bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice 

 
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú, za overovateľov 

zápisnice  Martu Kopšíkovú   a Ing. Petra Roháča. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril 

Štefana Uhra. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 37/2018. 

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. 37/2018 zo dňa 17. 04. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky PhDr. Zdenky 

Maškovej, overovateľov Martu Kopšíkovú  a Ing. Petra Roháča a Štefana Uhra za tvorbu 

a zapísanie uznesení. 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 17. 04. 2018 boli prijaté uznesenia číslo 01/2018 až číslo 35/2018, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 38/2018. 

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. 38/2018 zo dňa 17. 04. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení č. 72/2017 

– 96/2017  

 

k  bodu 4:  Informácia starostu obce o vyhlásení výzvy na predloženie    

žiadosti o dotáciu na financovanie projektu: „ Zdravotné stredisko Dechtice 

– komplexná rekonštrukcia a modernizácia.“ 
 

 

Starosta informoval poslancov obce o projekte: „ Zdravotné stredisko Dechtice – komplexná 

rekonštrukcia a modernizácia „.  

Tento projekt bude predložený v dvoch etapách: 

1. Etapa projektový zámer 

2. Etapa komplexný projekt. 

V rámci projektového zámeru a projektu sú oprávnenými typmi aktivít, ktoré sa nás najviac 

týkajú tieto aktivity: 

- Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov, 

- Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších 

priestorov existujúcich stavebných objektov, 

- Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 

- Dodávka zdravotníckej techniky , zariadenia a vybavenia, 

- Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostných 

internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 

- Budovanie bezbarierových prístupov, 

- Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 

Dátum uzavretia výzvy: 08. 06. 2018 

Financovanie: 85% ERFD, 10% ŠR, 5% obec 

 

V rámci projektu je nevyhnutné splnenie viacerých podmienok, pričom najdôležitejšie sú: 

1.  Byť súčasťou zoznamu oprávnených spádových oblastí CIZS/Centrá integrovanej 

zdravotnej starostlivosti/ 



2. Zavedenie povinných služieb v nasledovnom rozsahu: 

- Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých 

- Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast 

- Špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť. 

3. Forma zabezpečenia partnerstva v projekte je zaväzujúca: 

- Zmluva o partnerstve v prípade, ak žiadateľom o poskytnutie NFP bude obec 

 

Poslanec Peter Roháč navrhol, aby v projekte boli naprojektované oddelené jednotlivé čakárne 

so samostatnými vchodmi. 

Starosta odpovedal, že s touto požiadavkou oboznámi projektanta. 

 

Poslankyňa Marta Kopšíková navrhla, aby už vypracovaný projekt bol predložený poslancom 

na prípadné pripomienkovanie. 

Starosta odpovedal, že projekt po vypracovaní bude poslancom predložený. 

 

 

Po diskusii dal starosta  hlasovať o prijatí uznesenia č. 39/2018. 

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. 39/2018 zo dňa 17. 04. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje: 

- Predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na projekt: “Zdravotné 

stredisko Dechtice – komplexná rekonštrukcia a modernizácia – číslo výzvy:      

IROP-PO2-SC212-2018-33 a realizáciu projektu Centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti obce Dechtice, 

- Druh poskytovaných služieb : všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, 

všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast, gynekológ, stomatológ, 

- Schvaľuje 5% spoluúčasť obce z vlastných zdrojov, 

- Forma zabezpečenia partnerstva CIZS – uzatvorením nájomných zmlúv 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 40/2018. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 2 (Danko, Kopšíková) 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 40/2018 zo dňa 17. 04. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu o dielo s Regionálnou rozvojovou 

agentúrou Trnava, Hlohovec, Piešťany. Predmetom ktorej bude vypracovať projekt a žiadosť 

z Integrovaného regionálneho operačného programu – kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-

2018-8 – „Zdravotné stredisko Dechtice – komplexná rekonštrukcia a modernizácia. 



 

 

k bodu 5: Rôzne  
 

Starosta informoval poslancov OZ o projekte Revitalizácia pomníka padlých a jeho okolia 

a oznámil, že obec začne v tejto veci výberové konanie. 

 

Poslanec Pavol Danko navrhol, aby boli oslovené aj ďalšie firmy - so žiadosťou o cenovú 

ponuku. 

Starosta odpovedal, že vo výberovom konaní budú oslovené aj ďalšie firmy. 

 

Poslanec Jozef Holický navrhol, aby sa dôchodcovia zúčastnili prípravných prác v rámci 

ktorých pripravia terén k Revitalizácii pomníka padlých a jeho okolia.  

Starosta odpovedal, že túto možnosť prerokuje s víťazom výberového konania. 

 

Poslanec Pavol Danko sa spýtal v akom štádiu je príprava na výstavbu telocvične. 

Starosta odpovedal, že v súčasnosti prebieha územné konanie a čaká sa na vyjadrenia orgánov 

dotknutých v územnom konaní. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 41/2018. 

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. 41/2018 zo dňa 17. 04. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce. 

 

 

k bodu 6: Diskusia 

 

k bodu 7: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 17. 04. 2018 

 

 

zapisovateľka:  PhDr.  Zdenka Mašková                        .................................................. 

 

 

Overovatelia:     Marta Kopšíková                                         .................................................. 

                  

                           Ing. Peter Roháč                                          ..................................................               

     

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 

 

 

 


