Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 12. 09. 2022 v Sobášnej miestnosti na Obecnom úrade.
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
1 Dominik Sliva
1 Drahoš Kalaš

prítomnosť / kvórum = 9/8
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
3. Interpelácie
4. Zrušenie uznesenia 66/2022 - bezodplatné zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na
pozemkoch obce Dechtice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. v rámci stavby
„IBV Miškárova VNK, TS,NN“.

5. Schválenie nového uznesenia - bezodplatné zriadenie vecného bremena na dobu
neurčitú na pozemkoch obce Dechtice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.
v rámci stavby „IBV Miškárova VNK, TS,NN“.
6. Pridelenie jednoizbového nájomného bytu
7. Oznámenie - Správa komisie verejného záujmu na ochranu verejného záujmu
8. Schválenie použitia obecných symbolov v predvolebnej kampani a možnosť využitia
obecných médií na predvolebnú kampaň za 1,00 €
9. Prerokovanie správy a nápravných opatrení NKÚ
10. Informácie starostu obce
11. Diskusia
12. 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.
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Starosta sa spýtal prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.
Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 67/2022.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Pavol Mancovič, Peter Roháč,
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 67/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ.

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Ivetu Tomaškovičovú. Za overovateľov Pavla
Danka a Pavla Mancoviča za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 68/2022.
Prítomní poslanci: 6
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Pavol Mancovič, Peter Roháč
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 68/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku Ivetu Tomaškovičovú, za
overovateľov Pavla Mancoviča a Pavla Danka, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa.

k bodu 2:

Kontrola plnenia úloh a uznesení

Na zasadnutí OZ dňa 22.06. 2022 boli prijaté uznesenia, 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. 69/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 22.06. 2022
boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.

k bodu 3:

Interpelácie poslancov
A: Pavol Danko
- sa kriticky vyjadril k intenzite dopravy v Novej ulici a zároveň navrhol porozmýšľať
o osadení spomaľovačov
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Poslanec Peter Roháč odpovedal, že polovica obyvateľov spomaľovače žiada a zhruba
polovica občanov je proti spomaľovačov
Poslanec Jozef Holický navrhol dopravnú značku maximálna rýchlosť 30 km/h
Starosta sa vyjadril, že osloví políciu Jaslovské Bohunice
- poslanec Pavol Danko sa ďalej informoval, či je obec pripravená na zvýšený počet
domov a obyvateľov – IBV Dolné Lúky
Starosta odpovedal, že Obci Dechtice už niekoľko rokov stagnuje ba dokonca klesá počet
obyvateľov. Z tohto dôvodu Obec víta a maximálne podporuje každú jednu IBV. Snaha
obce smeruje k tomu, aby v budúcnosti bol optimálny počet obyvateľov 1900 – 2000.Na
toto sa obec intenzívne pripravuje už niekoľko rokov ( Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ,
Vybudovanie a rozšírenie ŠJ a kuchyne, Rekonštrukcia ZŠ, Vybudovanie telocvične,
Zberný dvor, Proti záplavové opatrenia, 3 športoviská + šatne a tribúna, nový vodovod ,
kanalizácia, optický internet a TV ... ). Starosta zároveň pripomenul, že v obci máme ešte
ďalšiu IBV – Miškárova.
Prišla poslankyňa Viera Strečanská
B: Peter Roháč
- Poslanec poukázal na nedostatočný odtok dažďovej vody v smere od Naháča. Navrhol
drobné úpravu odtoku.
- Poslanec ďalej navrhol zamedziť prejazd áut cez Trstiny.
Starosta odpovedal, že v spolupráci s TAVOSOm navrhne osadiť dopravnú značku Zákaz
vjazdu všetkým motorovým vozidlám, nakoľko obec pripravuje túto lokalitu ako
oddychovú zónu.
- Poslanec ďalej navrhol na cintorín umiestniť rampu pre vozíčkarov.
C: Bohuš Valovič
- Poslanec sa informoval či je v pláne urobiť drobné opravy cesty okolo PD
Starosta odpovedal, že asfaltérske práce sú už objednané – na lokality PD, Kúty a Pijavice.
D: Viera Strečanská
- Poslankyňa sa informovala v akom stave je ÚP
Starosta odpovedal, že Návrh na doplnky č. 3 ÚP bol práve doručený na obecný úrad.
Všetky návrhy boli akceptované.
Poslanec Peter Roháč navrhol rozšíriť cintorín smerom hore.

k bodu 4:

Zrušenie uznesenia č. 66/2022 bezodplatné zriadenie vecného bremena na
dobu neurčitú na pozemkoch obce Dechtice v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a.s. v rámci stavby „IBV Miškárova VNK, TS,NN“.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 70/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Pavol
Mancovič, Peter Roháč
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 70/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší Uznesenie č. 66/2022 prijaté dňa 22. 06. 2022bezodplatné zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemkoch obce Dechtice
v prospech západoslovenskej distribučnej, a.s. v rámci stavby „ IBV Miškárova VNK, TS,
NN“.
k bodu 5:

Schválenie nového uznesenia – bezodplatné zriadenie vecného bremena na
dobu neurčitú na pozemkoch obce Dechtice v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a.s. v rámci stavby „IBV Miškárova VNK, TS, NN“
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 71/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Pavol
Mancovič, Peter Roháč
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 71/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena na
dobu neurčitú na pozemkoch obce Dechtice (ďalej len „Povinný“) v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a. s. (ďalej len „Oprávnený“) v rámci stavby „IBV Miškárova
VNK, TS,NN“.
Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nasledovných
nehnuteľností – pozemkov:
Parcelné Register
Výmer
Katastrálne
LV č.
Druh pozemku
Obec
Okres
2
číslo
KN
avm
územie
Zastavané plochy
249
C
1523
1708
Dechtice
Dechtice Trnava
a nádvoria
Zastavané plochy
250
C
1523
1060
Dechtice
Dechtice Trnava
a nádvoria
Zastavané plochy
251
C
1523
6593
Dechtice
Dechtice Trnava
a nádvoria
V rámci Elektroenergetickej stavby budú na Zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné
elektroenergetické zariadenia :
a) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „Elektroenergetické
zariadenia“).
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Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a. s. v rámci stavby „IBV Miškárova VNK, TS,NN“.
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 číslo 26/2022, číslo overenia G1-1053/2022, zo dňa
01.08.2022 ako koridor vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným za účelom výkonu povolenej
činnosti a činností uvedených v bode a) a b);

k bodu 6:

Pridelenie 1 izbového nájomného bytu
V diskusii sa prebrali žiadosti o nájomný byt. Poslanci OZ rozhodli o pridelení bytu Mgr. Márii
Janotkovej.
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 72/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Pavol
Mancovič, Peter Roháč
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 72/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje pridelenie bytu Mgr. Márii Janotkovej.

k bodu 7:

Oznámenie – Správa komisie verejného záujmu na ochranu verejného
záujmu
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 73/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Pavol
Mancovič, Peter Roháč
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 73/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu komisie na ochranu verejného
záujmu
k bodu 8:

Schválenie použitia obecných symbolov v predvolebnej kampani a možnosť
využitia obecných médií na predvolebnú kampaň za 1 €
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 74/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Pavol
Mancovič, Peter Roháč
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 74/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje použitie obecných symbolov v predvolebnej
kampani a možnosť využitia obecných médií na predvolebnú kampaň za 1, 00 €
Poslanec Peter Roháč pripomenul, aby sa používal originál erbu

k bodu 9:

Prerokovanie správy a nápravných opatrení NKÚ
Starosta obce prečítal kontrolnú správu NKÚ.

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 75/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Pavol
Mancovič, Peter Roháč
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 75/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu NKÚ o výsledku kontroly č.
Poverenia NKÚ SR č. 1824/48 – športová infraštruktúra na základných školách z 20.01.2022
v obci Dechtice.
A/ konštatuje, že
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1. bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly Športová
infraštruktúra na základných školách z 20.01.2022 v obci Dechtice.
2. č. Poverenia NKÚ SR č. 1824/48.
3. poslanci Obecného zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj
s opatreniami, prijatými na odstránenie nedostatkov, vyplývajúcich z kontroly
B/ berie na vedomie
1. Správu NKÚ SR o výsledku kontroly a opatrenia starostu obce, prijaté na odstránenie
nedostatkov, vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy
C/ukladá
zabezpečiť splnenie opatrení, prijatých starostom obce na odstránenie nedostatkov,
vyplývajúcich z protokolu o výsledku kontroly, podľa stanovenej zodpovednosti a v
uvedených termínoch .

k bodu 10:

Informácie starostu obce
a). starosta obce informoval poslancov OZ o najnovších informáciách ohľadne prameňa
Florián. Starosta oslovil v tejto veci hydrogeologičku Ing. Janu Pernišovú, ktorá pracuje pre
TAVOS. Podľa jej vyjadrení sa jedná o ložiskový vrt z roku 1958. Výdatnosť prameňa sa
logicky postupne znižuje, nakoľko sa nejedná o klasickú studňu. Podľa jej názoru by bolo
nevhodné do tohto vrtu akokoľvek zasahovať, pretože hrozí nebezpečenstvo, že zanikne úplne.
Je možnosť vyvŕtať v jeho tesnej blízkosti nový vrt, ktorý by sa pod zemou, ktorý by sa na neho
prepojil. Odhadovaná cena nového vrtu je 80.000,- až 100. 000,-. Ing. Pernišová zároveň
navrhla, že za 700,- by nám vypracovala materiál o histórii a stave nášho Floriánka a zároveň
by nám predložila reálnu cenovú ponuku.
b). ďalej starosta informoval o odpovedi Slovenského vodohospodárskeho podniku na našu
opätovnú žiadosť o vyčistenie koryta Blavy. V stanovisku Slovenského vodohospodárskeho
podniku sa konštatuje, že za stav koryta Blavy od štátnej cesty dolu po toku sú zodpovední
občania tam bývajúci. List tvorí prílohu zápisnice.
Starosta konštatoval, že aj napriek tomu, že sa nejedná o majetok obce, obec aspoň 1krát ročne
Blavu na Námestí vyčistí.
c.) starosta informoval poslancov, že začala rekonštrukcia Lávky pre peších a tiež začnú opravy
miestnych komunikácií Pijavice, Kúty a pri PD
d.) uskutočnila sa vydarená oslava 850. výročia posvätenia Horného kostolíka. Náklady na
oslavu vrátane upomienkových predmetov boli hradené zo sponzorských darov. Tiež obec
zorganizovala Posedenie so seniormi.
e.) ďalej informoval, že nás čaká Slávnosť na Námestí – Výstava zeleniny, ovocia a kvetov
spojená s Poďakovaním za úrodu. 24. 09. 2022 nás čaká súťaž vo varení guláša spojená
s Rozlúčkou s letom pre deti a dospelých.
f.) v najbližšej dobe nás tiež čaká kolaudácia telocvične a špeciálnych učební v ZŠ a tiež
posvätenie zreštaurovanej Trojičky.
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g.) obecný úrad zabezpečil roznášanie jódových tabliet priamo do domácností. Naša obec je
prvá, ktorá má tieto tabletky už kompletne rozdané.
h.) starosta informoval, že obec obdržala výpoveď od zmluvy o prenájme verejného
priestranstva od pána Petranského
i.) ďalej predniesol poslancom OZ Rozhodnutie o trvalom vyňatí lesných pozemkov z plnenia
funkcií lesov pri Vile z dôvodu možnej výstavby budúcej Novohorskej cesty.

k bodu 11:

Diskusia
a). V diskusii vystúpil Jozef Maška a Ing. Ján Benovic so žiadosťou o príspevok na súdny spor
medzi Urbárom Dechtice a firmou JIVA TRADE. Nakoľko náklady na takýto súdny spor sú
pre nich likvidačné.
Po diskusii poslanci OZ odporučili starostovi osloviť v tejto veci právnika
b.) v diskusii zamestnankyňa obce predniesla poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti a jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice 514
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 75/2022.
Prítomní poslanci: 7
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za: Bohuš Valovič, Jozef Holický, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Pavol
Mancovič, Peter Roháč
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 76/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základnej a materskej škole za školský rok 2021/2022
podľa jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ , Dechtice 514
c.) poslanec Bohuš Valovič navrhol zvýšiť zábradlie na objekte dažďovej vody vo Veternej
ulici
d.) poslanec Peter Roháč navrhol z dôvodu úspory vypnutie osvetlenia kostolov a Pomníka
e.) poslanec Pavol Danko sa kriticky vyjadroval o stave v dechtickom futbale . Konštatoval, že
v nedávanej dobe u nás zaniklo družstvo žiakov a dorastencov, muži musia byť doplnení
viacerými hráčmi z Dobrej Vody. Tiež si všimol, že adresa našej TJ je na Dobrej Vode.
Starosta uviedol na upresnenie, že posledný zápas sme z dôvodu dobrovodských hodov hrali na
Dobrej Vode a preto je tam dočasne uvedená takáto adresa.
k bodu 12:

Záver
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Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
v Dechticiach, 12. 09. 2022

Zapisovateľka:
Overovatelia:

..................................................
Pavol Danko

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

Pavel Mancovič

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

PhDr. Karol Zachar
starosta obce
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