Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 25. 09. 2018 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Počet ospravedlnených poslancov :

9
PhDr. Karol Zachar
6 poslancov
3 /Andrej Machovič, Bohuš Valovič, Štefan Uher

prítomnosť / kvórum = 9/6
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dechtice
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4
7. Kontrola čerpania rozpočtu k 15. 09. 2018
8. Návrh VZN č.3/2018 o určení školského obvodu Základnej školy
s materskou školou Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec
Dechtice
9. Žiadosť riaditeľky školy o súhlas zriaďovateľa o spojenie tried na
vyučovanie výtvarnej a hudobnej výchovy v šk. roku 2018/2019
10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice č. 514
11. Návrh VZN č. 4/2018 o úhradách za služby a úkony poskytované
Obcou Dechtice
12. Návrh VZN č. 5/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
13. Predloženie Žiadosti o NFP – „WIFI pre Teba“ – kód výzvy: OPII2018/7/1-DOP.
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 106/4 Mráz
15. Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín – Hostinec u Mancu
16. Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier –
Hostinec u Mancu
17. Žiadosť o úpravu užívaného priestoru – Pozemkové spoločenstvo –
Lesný a pasienkový urbár Dechtice
18. Žiadosť o odstránenie stromov brezy na cintoríne – Kadlečíková
19. Informácie starostu obce
20. Rôzne
21. 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 prijatí uznesenia číslo 74/2018.
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. 74/2018 zo dňa 25. 09. 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 Pavla Mancoviča a Jozefa Holického . Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Martu
Kopšíkovú.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 75/2018.
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. 75/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky PhDr. Zdenky
Maškovej, overovateľov Pavla Mancoviča a Jozefa Holického a Martu Kopšíikovú za tvorbu
a zapísanie uznesení.
k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí OZ dňa 26. 06. 2018 boli prijaté uznesenia číslo 56/2018 až číslo 73/2018, ktoré
starosta jednotlivo predniesol.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 76/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení č. 56/2018
– 73/2018.

k bodu 4: Interpelácie poslancov
A. Poslankyňa Marta Kopšíková:
Navrhla, že ak sa bude v budúcnosti v Dechticiach budovať krížová cesta, aby sa
uvažovalo o jej umiestnení na dolnom cintoríne.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 77/2018
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. 77/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi pri návrhu revitalizácie
dolného cintorína uvažovať aj o krížovej ceste.
-

Poslankyňa Marta Kopšíková informovala, že veľká časť občanov nemá na domoch
umiestnené čísla domov,
Starosta odpovedal, že pripravíme a odvysielame reláciu v ktorej budú občania
vyzvaní, aby si na svoje domy umiestnili čísla domov.

Poslankyňa sa spýtala, či sa bude niečo robiť s káblovou televíziou, nakoľko sa stále
kazí a vypadáva,
Poslanec Peter Roháč odpovedal, že treba kúpiť nový počítač a zavedie sa nový
výkonnejší systém. Do 15. 10. 2018 bude dechtický infokanál fungovať.
- Poslankyňa Marta Kopšíková sa ďalej informovala, či by sa nedala zverejniť relácia
o Dechticiach, ktorá bola odvysielaná na rádiu Regina,
Starosta odpovedal, že sa relácia nájde v archíve a poslanec Roháč ju umiestni na
webovú stránku obce aj na káblovku.
- Poslankyňa Marta Kopšíková poukázala na problém, ktorý spôsobuje jedna z tují,
ktoré rastú popri chodníku na cintoríne. Táto tuja ohrozuje jeden pomník a navrhuje
odborné ošetrenie arboristom.
-

B. Poslanec Peter Roháč :
- Sa informoval čo sa bude robiť s kontajnermi na sklo – pri starej pošte, či by sa nemohli
častejšie vyvážať,
Starosta odpovedal, že zamestnanci OcÚ Dechtice budú kontajner pri starej pošte
častejšie kontrolovať a upratovať priestor okolo nich.
- Poslanec Peter Roháč informoval, že sa občania sťažovali, že sa KD Dechtice prenajíma
aj ľuďom z okolitých dedín, ktorí si púšťajú ohňostroje napriek tomu, že je to
v Dechticiach zakázane,
Starosta odpovedal, že pri prenájme KD sa nájomcovia upozornia na to, že ohňostroje
sú zakázané.
- Poslanec Peter Roháč sa spýtal riaditeľky školy, či je škola pripravená na prípadné
obedy zadarmo,
Riaditeľka odpovedala, že ak by k takejto situácii prišlo – škola upraví režim
stravovania.
C. Poslanec Pavol Danko:

-

-

-

-

Poslanec Pavol Danko sa informoval v akom štádiu je príprava
preloženia transformátora z pozemku Dušana Machoviča na verejné priestranstvo,
Starosta opäť odpovedal, že všetky požadované náležitosti voči investorovi sme si
splnili, ale ten aj napriek tomu nekoná.
Poslanec Pavol Danko sa ďalej informoval na povodňovú situáciu v Novej Ulici.
Starosta odpovedal obšírnejšie.
Najskôr zhodnotil účinnosť proti záplavových opatrení, ktoré obec doposiaľ
vybudovala. Skonštatoval, že proti záplavové opatrenia v Kolónii, vo Veternej ulici, pri
Panenke Márii, v Segedínskej ulici a Cintorínskej ulici pri posledných silných dažďoch
výborne fungovali a voda bola bezpečne odvedená mimo obec. Problém však nastal
v Novej ulici, ktorá bola zaplavená 3krát po sebe. Príčinou bolo, že už bola pozberaná
úroda z okolitých polí, znečistené jarky a tiež asi aj upchatá dažďová kanalizácia.
Starosta ďalej povedal, že osloví Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho
kraja, aby si vyčistili jarky a tiež, že dá odborne vyčistiť dažďovú kanalizáciu.
Poslanec Pavol Danko poukázal na zlý stav komunikácie od píly až po Dušnicu. Ďalej
navrhol, že by sa táto komunikácia mohla opraviť vyfrézovaným asfaltom v spolupráci
s PD Dechtice,
Poslanec Pavol Danko tiež poukázal na zlý stav lipy na cintoríne pri kostolíku, ktorá je
značne preschnutá a padajú z nej suché konáre. Navrhol, aby bol oslovený arborista.

k bodu 5: Zásady hospodárenia s majetkom obce Dechtice
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ Dechtice Zásady hospodárenia s majetkom obce
Dechtice, ktorý bol poslancom doručený elektronicky.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 78/2018

Prítomní poslanci: 6
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 ( Marta Kopšíková)
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 78/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce
Dechtice.
k bodu 6 : Rozpočtové opatrenie číslo 3 a číslo 4
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ Dechtice rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4, ktoré im
boli doručené elektronicky.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 79/2018
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. 79/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 80/2018
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. 80/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4.
k bodu 7: Kontrola čerpania rozpočtu k 15. 09. 2018
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ čerpanie rozpočtu obce Dechtice k 15. 09. 2018,
ktoré im bolo doručené písomne.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 81/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Dechtice k 15.
09. 2018.
k bodu 8: Návrh VZN č. 3/2018 o určení školského obvodu Základnej školy

s materskou školou Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice
Ekonómka obce predniesla poslancom OZ VZN č. 3/2018 o určení školského obvodu
Základnej školy s materskou školou Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice,
ktorého návrh bol poslaný poslancom elektronicky.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať.
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. 82/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 3/2018 o určení školského obvodu
Základnej školy s materskou školou Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice
k bodu 9: Žiadosť riaditeľky školy o súhlas zriaďovateľa o spojenie tried na

vyučovanie výtvarnej a hudobnej výchovy v šk. roku 2018/2019

Zamestnankyňa obce
predniesla poslancom OZ: Žiadosť riaditeľky školy o súhlas
zriaďovateľa o spojenie tried na vyučovanie výtvarnej a hudobnej výchovy v šk. roku
2018/2019.Následne predniesla poslancom: Oznámenie o zrušení spojenia tried na vyučovanie
výtvarnej a hudobnej výchovy v šk. roku 2018/2019, ktoré prišlo na obec 24. 09. 2018.
Riaditeľka školy informovala poslancov, že k 01. 09. 2018 sa zvýšil počet žiakov.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 83/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie riaditeľky školy.
k bodu 10: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice č. 514
Riaditeľka školy predniesla poslancom OZ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice č. 514. Riaditeľka tiež informovala, že Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice č. 514 je
na internetovej stránke ZŠ – kde je možnosť k jej nahliadnutiu.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 84/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice č. 514..
k bodu 11: VZN č. 4/2018 – Do úhradách za služby a úkony poskytované

Obcou Dechtice
Zamestnankyňa obce predniesla poslancom OZ VZN č. 4/2018 – o úhradách za služby
a úkony poskytované Obcou Dechtice, ktorého návrh bol poslancom doručený elektronicky.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 85/2018
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. 85/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 4/2018 – o úhradách za služby
a úkony poskytované Obcou Dechtice.
k bodu 12: Návrh VZN č. 5/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických

služieb
Zamestnankyňa obce predniesla poslancom OZ VZN č. 5/2018 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb, ktorého návrh bol poslancom doručený elektronicky.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 86/2018

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. 86/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č.5 /2018 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb.
k bodu 13: Predloženie Žiadosti o NFP – „WIFI pre Teba“ – kód výzvy:

OPII-2018/7/1-DOP
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o výzve na predkladanie žiadosti o NFP – „WIFI pre
teba“ – kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. Starosta ďalej informoval, že obec by sa o tento
operačný program integrovanej infraštruktúry chcela uchádzať. Na námestí obce by bol internet
voľne prístupný.
Prítomný pán Julián Holec informoval, že v KD Dechtice nie je dobrý signál a nedá sa pripojiť
na internet.
Starosta odpovedal, že v tejto súvislosti osloví firmu STELAR, a zavedie sa internet aj do KD.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 87/2018
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. 87/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „ WIFI pre obec Dechtice“,
realizovaného v rámci výzvy OPII-2018/7/1-DOP
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 750 € ( 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu)
k bodu 14: Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 106/4 Mráz
Starosta predniesol poslancom OZ žiadosť pána Mráza o žiadosti o odkúpenie pozemku na p.
č. 106/4 a p.č. 167/51 .
Po dlhšej diskusii bolo prijaté uznesenie č. 88/2018
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 88/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku na p.č.
106/4 a p. č. 167/51.
k bodu 15: Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín – Hostinec u Mancu
Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť Mareka Durdyho o schválenie prevádzkových hodín
v Hostinci u Mancu..

Po – So 11:00 – 22:00
Ne
11:00 – 13:00 // 15:00 – 22:00
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 89/2018
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. 88/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prevádzkové hodiny v Hostinci u Mancu:
Po – So 11:00 – 22:00
Ne
11:00 – 13:00 // 15:00 – 22:00

k bodu 16: Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier –

Hostinec u Mancu
Starosta prečítal žiadosť Slovakia TIP s.r.o. o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových
hier.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 90/2018
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. 90/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prevádzkovanie stávkových hier firmou
Slovakia TIP s.r.o. v Hostinci u Mancu.
k bodu 17: Žiadosť o úpravu užívaného priestoru- Pozemkové spoločenstvo –

Lesný a pasienkový urbár Dechtice.
Starosta predniesol poslancom OZ žiadosť od Pozemkového spoločenstva- Lesný a pasienkový
urbár Dechtice v ktorej žiadajú v zmysle Protokolu o zverení majetku Obce Dechtice do
užívania Čl. II. Povinnosti užívateľa o úpravu priestoru. Montáž mreže a kamery. Montáž
mreže by bola vykonaná z priestoru chodby so zásahom do steny priestoru a montáž kamery by
bola vykonaná v priestore prenájmu bez zásahu a monitorovania ostatných priestorov budovy.
Po diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 91/2018
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. 91/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje montáž kamery v priestore kancelárie
Pozemkového spoločenstva – Lesného a pasienkového urbáru Dechtice.
Starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 92/2018
Prítomní poslanci: 6
za: 0, proti: 6, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 92/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje montáž mreže.
k bodu 18: Žiadosť o odstránenie stromov brezy na cintoríne – p. Kadlečíková
Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť pani Kadlečíkovej o odstránenie 2 stromov brezy na
cintoríne v tesnej blízkosti hrobu pod číslom 401.
Starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 93/2018
Prítomní poslanci: 6
za: 0, proti: 6, zdržal sa: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 93/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje odstránenie stromov brezy na cintoríne.

19. Informácie starostu obce
-

-

Starosta informoval:
o získaní dotácie vo výške 145.000 € na výstavbu telocvične. Na výstavbu už máme
právoplatné stavebné povolenie a v krátkej dobe bude vyhlásené výberové konanie na
výber dodávateľa.
obec získala z Ministerstva vnútra SR proti-záplavový vozík
starosta ďalej informoval o ďalšej etape rekonštrukcie vodovodu v Dechticiach.
Tentokrát na trase od Hostinca u Mancu cez celé Hoštáky až do Segedínskej ulice. Práce
začnú začiatkom októbra.

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 94/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce

k bodu 20: Rôzne
A.
- Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv
v bytovom dome . Barianiaková Lenka, Bírová Daniela, Remenčiaková Eva,
Tomášková Soňa, Červený Drahoš, Kumpan Marek, Madová Lucia, Slabá Gabriela,
Tomáška Rastislav, Čapkovič Dušan, Kramarič Miloš.
- Počas diskusie sa poslanci informovali, či majú žiadatelia a predĺženie nájomných
zmlúv riadne vyplatené nájmy a energie.
- Pracovníčka obce odpovedala, že áno. Sú však 2 prípady, kde musel byť prijatý
splátkový kalendár ( ktorý je doposiaľ riadne plnený).
- .
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 95/2018
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. 95/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Baraniakovú
Lenku.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 96/2018
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. 96/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Bírovú
Danielu.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 97/2018
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. 97/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre
Remenčiakovú Evu.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 98/2018
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. 98/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Rastislava
Tomášku.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 99/2018
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. 99/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Červeného
Drahoša.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 100/2018
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.100/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Kumpana
Mareka
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 101/2018
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. 101/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Madovú
Luciu
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 102/2018
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. 102/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Slabú
Gabrielu

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 103/2018
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. 103/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Tomáškovú
Soňu.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 104/2018
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. 104/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Čapkoviča
Dušana.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 105/2018
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. 105/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Kramariča
Miloša.

B.
Starosta obce predniesol poslancom OZ Dodatok č. 7/2018 k Zmluve o zriadení Spoločného
obecného úradu podpísanej dňa 15. 01. 2003 v Trnave. Starosta Ďalej informoval, že sa bude
meniť sídlo a štatutár SOcÚ
Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 106/2018

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. 106/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu zo dňa 15. 10. 2003, v zmysle čl. 14 bodu 2 zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo SOcÚ a štatutár SOcÚ.

C.
Starosta predniesol poslancom OZ Žiadosť o výrub suchých stromov v Hájiku SNP od
Slovenského zväzu záhradkárov Dechtice.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 107/2018
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. 95/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje výrub suchých stromov v Hájiku SNP.
D.
Starosta predniesol poslancom OZ Znalecký posudok číslo 24/2018 Vo veci: stanovenia
všeobecnej hodnoty pozemku parcely registra „C“ č. 464/10 vytvorenej GP č. 33/2018,
katastrálne územie Dechtice, obec Dechtice, pre účel prevodu nehnuteľnosti.
Tento bod bol prerokovaný a presúva sa do ďalšieho zastupiteľstva.
E.
Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť Bc. Petra Bzdúcha o zmenu otváracích hodín.
Od 01. 10. 2018:
Po. –Pi. – prevádzka nemá stanovené ordinačné hodiny, vybaviť sa dá len na základe vopred
objednaného termínu telefonicky alebo e-mailom
So. –Ne. – zatvorené
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 108/2018
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. 108/2018 zo dňa 25. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Bc. Petrovi Bzdúchovi prevádzkové hodiny
nasledovne:
Po. –Pi. – prevádzka nemá stanovené ordinačné hodiny, vybaviť sa dá len na základe vopred
objednaného termínu telefonicky alebo e-mailom
So. –Ne. – zatvorené
F.
- Prítomný hosť Julián Holec – informoval o zlej situácii v súvislosti s parkovaním
motorových vozidiel pri obchode Coop Jednota,
Starosta skonštatoval, že obchod je obľúbený , zákazníkov je veľa , väčšina z nich ide na nákup
na aute a parkovacie možnosti na námestí v Dechticiach sú obmedzené.
Poslanci OZ navrhli umiestniť zábrany pre motorové vozidlá pred prechody pre chodcov.
- Ďalej Julián Holec poukázal na státie dvoch motorových vozidiel na chodníku
a v mieste prechodu pre chodcov pred domom č. 25.

Starosta odpovedal, že obyvatelia domu č. 25 budú listom vyzvaní, aby na tomto mieste
neparkovali.
k bodu 21: Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 25. 09. 2018
zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková
Overovatelia:

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

Pavel Mancovič

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

Jozef Holický

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

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

