
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 26. 06. 2018 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        5  poslancov  

Počet ospravedlnených poslancov :              1 /Andrej Machovič, / Ing. Peter Roháč, Bohuš 

Valovič, Pavol Mancovič prišli počas zastupiteľstva 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/5 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2018 

6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti 

7. Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie 201/2022 

8. Schválenie počtu poslancov v ďalšom volebnom roku 2018/2022 

9. Schválenie volebného obvodu a volebného okrsku 

10. VZN č. 1/2018 – Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní  s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Dechtice 

11. VZN č. 2/2018 – Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2017 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení na území obce Dechtice 

12. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti/ pozemku parc. č. 464/4 

13. Žiadosť o prenájom časti pozemku na cintoríne – DARAPOL, s.r.o. 

14. Schválenie nájomnej zmluvy- prenájom nebytových priestorov 

s Petrom Bzdúchom 

15. Udelenie čestného občianstva in memoriam Alexej Adler 

16. Informácie starostu obce 

17. Rôzne 

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 prijatí uznesenia číslo 56/2018. 

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. 56/2018 zo dňa 26. 06. 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  Štefana Uhra a Martu Kopšíkovú. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Štefana 

Uhra. 

Prišli poslanci Ing. Peter Roháč a Bohuš Valovič 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 57/2018. 

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. 57/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky PhDr. Zdenky 

Maškovej, overovateľov Štefana Uhra  a Martu Kopšíkovú a Štefana Uhra za tvorbu a zapísanie 

uznesení. 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 22. 05. 2018 boli prijaté uznesenia číslo 42/2018 až číslo 55/2018, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 58/2018. 

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. 58/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení č. 42/2018 

– 55/2018  

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov 

 
A. Poslankyňa Marta Kopšíková: 

- Sa informovala či sa dôchodcovia môžu spolupodieľať pri prácach na výstavbe nového 

Pomníka padlých v II svetovej vojne. 

Starosta odpovedal, že sa môžu zapojiť do prípravných prác. 

Starosta navrhol, aby poslanci navrhli nápis na Pomník padlých. 

Ing. Peter Roháč navrhol jednoduchý a výstižný text: „ Na pamiatku obetiam II. 

svetovej vojny“ 

B. Poslanec Peter Roháč : 

- Sa informoval či by sa nemohlo do Uličky umiestniť dopravné zrkadlo a či by sa nedalo 

zabrániť prejazdu áut cez Uličku. 



Starosta odpovedal, že dopravné zrkadlá už sú zakúpená a budú umiestnené na potrebné 

miesta.  

Starosta ďalej odpovedal, že do  Uličky sa umiestni značka zákaz vjazdu všetkých 

motorových vozidiel. 

 

C. Poslanec Pavol Danko: 

- Informoval, že  autobusy SAD parkujúce na chodníkoch najmä na Novej ulici ničia 

chodníky svojou váhou a vytekajúcim olejom. 

OZ túto informáciu vzalo na vedomie. 

 

D. Poslankyňa Marta Kopšíková: 

Informovala, že kontajnery a okolie kontajnerov umiestnených pri zastávke Pri kríži sú 

často preplnené odpadkami, ktoré do daných kontajner ani nepatria.  

OZ odporučilo starostovi, aby tieto kontajnery premiestnil. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 59/2018. 

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. 59/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce premiestniť kontajner na 

vhodnejšie miesto. 

 

E. Poslanec Peter Roháč: 

Navrhol, aby sa riešilo dlhodobé zapratanie verejného priestranstva súkromným materiálom 

našich spoluobčanov.  

OZ odporučilo starostovi vypracovať reláciu v ktorej sa upozornia občania, na to, aby si do 

15. 7. 2018 odpratali súkromný materiál z verejného priestranstva v opačnom prípade im 

prenájom verejného priestranstva bude spoplatnené v zmysle  VZN č.8/2016 o miestnych 

daniach.  

 

F. Poslanec Bohuš Valovič: 

Informovala o pretrvávajúcom neporiadku medzi družstevnou a lesáckou bytovkou 

a o skládkach dreva v ich okolí.  

OZ odporučilo starostovi osloviť vedúceho lesnej správy v zmysle upratania neporiadku 

spôsobeného činnosťou  lesnej správy. 

 

G. OZ odporučilo starostovi upozorniť Sergeja Aftimičuka na odstránenie motorových 

vozidiel z chodníka pred jeho domom.  

 

. 

 

 

 

 

 



 

k bodu 5: Plán kontrolnej činnosti na  II. polrok 2018 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Dechtice Plán kontrolnej činnosti  na II. 

polrok 2018  

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

Prišiel poslanec Pavol Mancovič 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 60/2018 

 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 1 ( Pavol Mancovič) 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 60/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 

 

 

k bodu 6 : Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti 
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Dechtice Správu o kontrolnej činnosti. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 61/2018  

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 61/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie  na vedomie Správu hlavnej kontrolórky 

o kontrolnej činnosti. 

 

 

k bodu 7: Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie 

2018/2022 
 

Starosta predniesol poslancom OZ schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobia 

2018 – 2022 podľa zákona č. 369/1990 z.z. Zákon o obecnom zriadení § 11 ods. 4 i)   

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 62/2018 

 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 



 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 62/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje 100% úväzok  starostu v ďalšom volebnom 

období 2018 – 2022.  

  

k bodu 8: Schválenie počtu poslancov v ďalšom volebnom období 2018 - 2022 

 
Starosta predniesol poslancom OZ schválenie počtu poslancov OZ Dechtice na ďalšie volebné 

obdobia 2018 – 2022 podľa zákona č. 369/1990 z.z. Zákon o obecnom zriadení § 11 ods. 3 d)   

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 63/2018 

 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti:0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 63/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje na ďalšie volebné obdobie 2018 až  2022 -     

9 poslancov OZ Dechtice 

 

 

k bodu 9: Schválenie volebného obvodu a volebného okrsku 
Starosta predniesol poslancom OZ schválenie volebného obvodu a volebného okrsku na ďalšie 

volebné obdobia 2018 – 2022 podľa zákona č. 303/2001 z.z. Zákon o voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov  

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 64/2018 

 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti:0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 64/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje na ďalšie volebné obdobie 2018 – 2022          

1 volebný obvod a 1 volebný okrsok. 

 

 



k bodu 10: VZN č. 1/2018 – Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Dechtice 
 

Zamestnankyňa obce Zdenka Mašková predniesla poslancom OZ   VZN č. 1/2018 – Dodatok 

č. 1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Dechtice, ktorého návrh bol poslaný poslancom už k  zastupiteľstvu 

22.05.2018. Zmena sa týkala článku 3 – odstavec – Odpadové pneumatiky v zmysle §72 zákona 

č. 79/2015 Z.Z 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 65/2018 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 65/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje VZN č. 1/2018 – Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 

4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Dechtice. 

 

k bodu 11: VZN č. 2/2018 – Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2017 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení  
Zamestnankyňa obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ   VZN č. 2/2018 – 

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice, ktorého návrh bol poslancom OZ 

poslaný elektronicky. 

Zmena sa týkala §4 Bod 2 :Podmienky a spôsob úhrady ( platba za stravu mesiac vopred do 15 

dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a za mesiace september a október sa bude 

uhrádzať suma spolu do 15. septembra.) 

                                 Bod 3 : réžia na jedno jedlo je v roku 2018 od 01.09.2018- v sume 2,33 €  

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 66/2018 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 66/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje VZN č. 2/2018 – Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 

2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 

na území obce Dechtice 

 

 

 



k bodu 12:  Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti / pozemku parc. č. 464/4 
 

Starosta predniesol poslancom OZ žiadosť od Jozefa Holického a Karin Holickej o odkúpenie 

nehnuteľnosti/pozemku na parcele č. 464/4 o výmere 89,8 m ². 

Na túto žiadosť reagovali prítomní členovia DHZ, ktorí vyjadrili obavu v zmysle či tam zostane 

miesto pre novú požiarnu zbrojnicu. 

Poslanec Bohuš Valovič odpovedal, že podľa jeho názoru tam zostane dosť miesta prípadne by 

sa mohlo uvažovať s vybudovaním požiarnej zbrojnice na inom vhodnejšom mieste. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 67/2018 

Prítomní poslanci: 8 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 1 (Jozef Holický) 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 67/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje zámer predaja obecného pozemku spôsobom 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Holického. 

 

 k bodu 13: Žiadosť o prenájom pozemku na cintoríne – DARAPOL, s.r.o. 

 
Zamestnankyňa obce Zdenka Mašková predniesla poslancom OZ Žiadosť o prenájom 

pozemku za účelom  umiestnenie predajného pultu na predaj sviečok. 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať. 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 68/2018 

Prítomní poslanci: 8 

za: 0,  proti: 8, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 68/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  neschvaľuje prenájom pozemku na cintoríne  firme 

DARAPOL, s.r.o.  
 

k bodu 14: Schválenie nájomnej zmluvy prenájom nebytových priestorov  

s Petrom Bzdúchom 
Starosta predniesol  poslancom OZ žiadosť maséra Petra Bzdúcha o prenájom nebytových 

priestorov na Zdravotnom stredisku Dechtice. Ohľadom tejto žiadosti bol zverejnený zámer 

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - dlhodobé užívanie nájomcu Petra 

Bzúcha. Zámer bo zverejnený na úradnej tabuli od 10. 04. 2018 – 25. 04. 2018. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 69/2018 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 69/2018 zo dňa 26. 06. 2018 



 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje prenájom nebytového priestoru s Petrom 

Bzdúchom na 3 roky.  
 

 

k bodu 15:  Udelenie čestného občianstva in memoriam Alexej Adler 
Starosta navrhol poslancom OZ aby bolo  udelené čestné  občianstva im memoriam – 

vojnovému hrdinovi  Alexejovi Adler. Zároveň oboznámil poslancov, že obec Dechtice  poslala 

pozývací list jeho dcére Galine Alekseyevne Adler. 

 

Poslanec Roháč navrhol, aby sa k návšteve G. A. Adler pripravil program v rámci ktorého by 

sa jej predstavili Dechtice prípadne okolie Dechtíc. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 70/2018 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 70/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje udelenie čestného občianstva in memoriam 

Alexej Adler. 
 

 

k bodu 16:  Informácie starostu obce 

 
- Starosta informoval: 

- o ukončení 1. etapy rekonštrukcie  vodovodu v časti obce Ring. Pracuje sa na dorábkach 

– úpravách chodníkov, 

- o rekonštrukcii vodovodu v časti obce Kúty, vodovod bol preložený na druhú stranu 

a bol vybudovaný nový vypúšťací hydrant, nakoľko pôvodný bol bezohľadne 

zabetónovaný pri výstavbe  nového rodinného domu, 

- o vyhlásení verejného obstarávania na rekonštrukciu a rozšírenie materskej školy 

- o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku kompostérov 

- 14. 07. 2018 počas Karmelského jarmoku v Dechticiach vystúpi hudobná kapela 

Bukasový  masív 

-  o súťaži vo varení gulášu  

- o turnaji v malom futbale O pohár starostu obce 

- o prijatí PhDr. Zdenky Maškovej na celý úväzok na obecný úrad 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 71/2018 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 71/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie informácie starostu obce 

 



 

 

k bodu 17: Rôzne  
A.  

Zamestnankyňa  obce Zdenka Mašková informovala  poslancov OZ o vypracovaní 

Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dechtice na roky 2018 – 2023. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 72/2018 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 72/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Dechtice na roky 2018 – 2023. 

 

B.  

Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť firmy SLOVAKIA TIP s.r.o.  o vydanie 

súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier v hostinci u Mancu. 

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 73/2018 

 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 73/2018 zo dňa 26. 06. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  odporúča starostovi zistiť o aký druh prevádzkovania 

stávkových hier ide. 
 

 

k bodu 18: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 26. 06. 2018 

 

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

 

 

Overovatelia:     Štefan Uher                                            .................................................. 

                 

                           Marta Kopšíková                                    ..................................................               

     



 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 

 

 

 

 


