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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 30. 08. 2021 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:                                          9 

Starosta obce:                                               PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                         8  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :               1 Drahoš Kalaš 

Počet neospravedlnených poslancov :           0        

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/8 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Určenie výšky poplatkov za sobáš v matričnom obvode Dechtice 

6. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 15. 

06. 2021 

7. Kontrola čerpania rozpočtu obce a ZŠ Dechtice 

8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

9. Schválenie čerpania Rezervného fondu Obce Dechtice 

10. Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrno osvetového centra pre 

expozíciu dejín Rotunda Dechtice IČO: 42297893 

11. Žiadosť o predaj pozemku obce parcela č. 3304/16 vo výmere 29 m² 

12. Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku Obec Dechtice 

a Západoslovenská distribučná, a.s. ( IBV Dechtice) 

13. Kúpna zmluva pre kúpu účelovej komunikácie do areálu ČOV 

Dechtice, TAVOS a.s. a Obec Dechtice 

14. Predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 
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k bodu 1:  

Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí.  

Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 8 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné.  

Starosta sa  spýtal  prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.   

 

 

Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 46/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič,  Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 46/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

 

 

k bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú . Za overovateľov Jozefa 

Holického a Pavla Mancoviča,  za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 47/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozefa Holického 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 47/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za 

overovateľov Jozefa Holického a Pavla Mancoviča, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla 

Drgoňa.  

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 15.06. 2021 boli prijaté uznesenia číslo 29/2021 až  45/2021, ktoré starosta 

jednotlivo predniesol.  

Poslanci skonštatovali, že uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 48/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 15.06. 2021 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A: 

- Poslanec Pavol Drgoň poukázal na pálenie na záhradách v Hoštákoch.  

- Poslanec Pavel Mancovič povedal, že na poliach zostáva slama a ľudia nemajú inú 

možnosť len ju popáliť. 

- Starosta navrhol, že osloví predsedu PD  či by nemohol po žatve slamu na poliach 

podrviť. 

- Poslanec Pavol Drgoň sa tiež spýtal či sa neplánuje v budúcnosti cesta hore na cintoríne 

vyasfaltovať alebo vybetónovať. 

- Poslanec Peter Roháč upozornil, že  pri prípadnom vyasfaltovaní cesty treba pamätať 

na odtok dažďovej vody. 

 

 

B: 

- Poslanec Peter Roháč informoval, že sa pýtal obyvateľov  Farskej ulice na ich názor na 

novo vybudované spomaľovače. Konštatoval, že sa nestretol ani s jedným negatívnym 

stanoviskom. Tiež oboznámil poslancov OZ, že bol oslovený obyvateľmi Novej ulice 

za účelom vybudovania nových spomaľovačov aj tam. 

- Poslanec Peter Roháč upozornil na potrebu dezinfekcie lavičiek na námestí, ktoré sú 

sústavne znečisťované našimi neprispôsobivými občanmi. 

- Poslanec sa ďalej informoval ako to vyzerá s rekonštrukciou miestneho rozhlasu 

- Starosta odpovedal, že sa telefonicky informoval u zástupcu firmy Airnet a dostal 

prísľub, že do konca roka začne firma plniť zmluvný záväzok avšak momentálne má 

problém s dodávkou kábla. 

 

 

C: 

- Poslanec Pavol Danko kriticky poukázal na nedostatočné označené výkopy pri 

rekonštrukcii vodovodu od Zberného dvora do Novej ulice. Ďalej požiadal 

o zverejňovanie odstávky vody v miestnej káblovej televízii.  

- Poslanec Pavol Danko navrhol zakúpenie nových lavičiek k Domu smútku. 

 

D: 

- Poslanec Jozef Holický tlmočil nespokojnosť občanov, ktorí sú v nedeľu rušení hlukom 

z píl a kosačiek. 

 

E: 

- Poslanec Bohuš Valovič upozornil na zlý technický stav malého dreveného mosta na 

námestí. Tiež upozornil na potrebu vyčistenia koryta Blavy pri moste na námestí. 

- Starosta odpovedal, že už má vyčistenie dojednané s miestnym podnikateľom, ktorý 

vlastní bager a Blavu obec vyčistí, aj napriek tomu, že tok Blavy nepatrí do správy obce, 

ale štátu ( Povodie Váhu). 
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F: 

- Poslanec Dominik Sliva upozornil na vodou poškodenú štátnu cestu smerom na Naháč 

a tiež navrhol preložiť hydrant z priekopy, aby tento nebránil riadnemu toku vody. 

- Ďalej sa informoval, či by sa nedalo preložiť detské ihrisko ( Projekt Coop Jednota) 

z areálu ZŠ na dostupnejšie miesto. 

- Starosta odpovedal, že o tento grant požiadala ZŠ s MŠ Dechtice firmu Coop Jednota 

a podmienkou bolo umiestnenie detského ihriska v priestoroch ZŠ. 

- Tiež sa informoval v akom štádiu je reštaurovanie Trojičky 

- Starosta odpovedal, že práve bolo ukončené verejné obstarávanie a bude uzatvorená 

zmluva o dielo. 

 

G: 

- Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala či obec zakúpila motorový fukár na lístie 

na ofukovanie pokosenej trávy z hrobov. 

- Starosta odpovedal, že zatiaľ nie a tiež povedal, že sa stretol s názorom občanov, že sa 

nestotožňujú s touto požiadavkou  a že o svoje hroby sa dokážu postarať aj sami. 

- Poslanec Pavel Mancovič navrhol, aby sa po pokosení cintorína vyhlásilo, aby si 

občania prišli poometať hroby.  

- Poslankyňa sa tiež spýtala či sa bude prerokovávať Územný plán  

- Starosta odpovedal, že bolo ukončené pripomienkovanie občanov k Doplnku č. 4. 

Zároveň však informoval, že hľadá nového architekta -  urbanistu nakoľko pôvodný 

autor ÚP je natoľko zaneprázdnený, že navrhol aby sme si miesto neho našli náhradu. 

 

 

k bodu 5: 

Určenie výšky poplatkov za sobáš v matričnom obvode Dechtice 

Pracovníčka obce Zdenka  Mašková predniesla poslancom OZ Návrh  výšky poplatkov za 

civilné sobáše v matričnom obvode Dechtice. Návrh poplatkov bol vypracovaný na základe 

odporúčania štátnej matriky vzhľadom na stále sa zvyšujúci počet sobášov v našom matričnom 

obvode.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 49/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 49/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Poplatky za vykonanie sobáša na poľovníckom zámočku Planinka,  schválený Obecným 

zastupiteľstvom: 

 Obaja snúbenci sú z miestneho matričného obvodu: 20 € 

 Jeden zo snúbencov je z miestneho a druhý z iného matričného obvodu: 20 € 

 Obaja snúbenci sú z iného matričného obvodu: 200 € 
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Poplatky za vykonanie sobáša na Obecnom úrade, schválený Obecným zastupiteľstvom:  

 Obaja snúbenci sú z miestneho matričného obvodu: 20 € 

 Jeden zo snúbencov je z miestneho a druhý z iného matričného obvodu: 20 € 

 Obaja snúbenci sú z iného matričného obvodu: 100 € 

 

 

 

k bodu 6: 

Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 15. 06. 

2021 
Poslanec Pavol Danko – predseda Komisie na ochranu verejného záujmu predniesol poslancom 

OZ Správu a prečítal uznesenie, ktoré komisia dňa 15. 06. 2021 na svojom zasadnutí prijala..  

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 50/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu zo zasadnutia Komisie na 

ochranu verejného záujmu zo dňa 15. 06. 2021. 

 

 

 

k bodu 7: 

Kontrola čerpania rozpočtu obce Dechtice a ZŠ Dechtice 
Ekonómka obce informovala, že poslanci dostali materiály týkajúce sa  rozpočtu obce  

elektronicky. Na otázky poslancov odpovedala písomne. 

Poslanci OZ vyjadrili svoju nespokojnosť s nepostačujúcim materiálom, ktorý im opätovne 

poslala ekonómka ZŠ a žiadajú, aby v budúcnosti prišlo k náprave. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 51/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 51/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach žiada riaditeľku Základnej školy s materskou školou 

Dechtice, aby bolo k zastupiteľstvám predkladané plnenie rozpočtu podrobne po položkách. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 52/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 52/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie 

výdavkov. 
 

 

k bodu 8: 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021  
Ekonómka obce informovala o rozpočtovom opatrení číslo 4/2021. Rozpočtové opatrenie 

bolo poslancom zaslané elektronicky. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 53/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 53/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

 

 

k bodu 9: 

Schválenie čerpania Rezervného fondu obce Dechtice  
Starosta skonštatoval, že obec má v rezervnom fonde celkom slušný obnos peňazí a navrhol 

Obecnému zastupiteľstvu, aby sa časť týchto financií použila zakrytie telocvične. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 54/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 54/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje čerpanie Rezervného fondu Obce Dechtice vo 

výške 99.000 ,- na zastrešenie telocvične. 
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k bodu 10: 

Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrno osvetového centra pre expozíciu 

dejín Rotunda Dechtice IČO:42297893 
Ekonómka vysvetlila prítomným  poslancom OZ dôvody zrušenia rozpočtovej organizácie. 

Poslanci navrhli, aby obec pri zrušení rozpočtovej organizácie spolupracovala s právnikom. 

 

 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 55/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 55/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrno 

osvetového centra pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice IČO:42297893 k 30. 09. 2021. 

 

 

 

k bodu 11: 

Žiadosť o predaj pozemku obce parcela č. 3304/16 vo výmere 29 m² 
Starosta obce predniesol žiadosť Zuzany Uhrovej o odkúpenie pozemku na parcele č. 3304/16 

vo výmere 29 m².  

 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 56/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 56/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer – predaj pozemku parcela č. 3304/16 

o výmere 29 m² Zuzane Uhrovej. Spôsob – osobitný zreteľ, dlhodobé užívanie. Suma 831,72 € 
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k bodu 12: 

Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku Obec Dechtice 

a Západoslovenská distribučná, a. s. (IBV) Dechtice 
Poslancom boli  Zmluvy o prevzatí záväzku, vecnom bremene a Zmluva o budúcej zmluve 

medzi obcou Dechtice a firmou Breza s.r.o. odoslané elektronicky. Zmluvy tvoria prílohu 

originálu zápisnice. 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať. 

 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 57/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 57/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer – predaj pozemku parcela č. 879/5 

o výmere 40 m²  za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby – novej trafostanice 

v Kátlovskej  ulici, Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO:36361518, osobitný zreteľ – verejnoprospešný. Suma 3 € za 1 m² - spolu 120,-  €. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 58/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 58/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu vecných bremien medzi obcou 

Dechtice a  Západoslovenskou distribučnou a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36361518 

z dôvodu uloženia vedenia 22 kV vysokého napätia a 1kV nízkeho napätia na: 

- Parcela č. 53/1,  LV 1523 vo výmere 953 m², druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, katastrálne územie Dechtice, obec Dechtice, okres Trnava 

- Parcela č. 879/1,  LV 1523 vo výmere 14662 m², druh pozemku ostatná plocha,  

katastrálne územie Dechtice, obec Dechtice, okres Trnava 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú zmluvu 

uzatvoril. 
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Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 59/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 59/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou 

Dechtice ako budúcim nadobúdateľom a firmou Breza s.r.o. so sídlom Hlaenárksa 17, 917 01 

Trnava IČO. 52129101 ako budúci prevodca o odplatnom prevode vlastníckeho práva 

a prevzatí záväzku nehnuteľností zapísaných na LV č. 2827 Okresného úradu Trnava, 

Katastrálny odbor ako parcela registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape: 

- parcela č. 877/32   orná pôda o výmere 3517 m² 

- parcela č. 877/102 orná pôda o výmere 459 m² 

- parcela č. 877/103 orná pôda o výmere 284 m² 

- parcela č. 877/84   orná pôda o výmere 156 m² 

- parcela č. 877/32   orná pôda o výmere 505 m²  v sume spolu za 1 €. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú zmluvu 

uzatvoril. 

 

 

 

k bodu 13: 

Kúpna zmluva pre kúpu účelovej komunikácie do areálu ČOV Dechtice, 

TAVOS a.s. a Obec Dechtice 
Poslancom OZ  bola zmluva zaslaná elektronicky.  Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať. 

 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 60/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 60/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou 

Dechtice ako kupujúcim a obchodnou spoločnosťou – Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so 

sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484 ako kupujúcim, ktorej predmetom 

je kúpa cestnej komunikácie ( bez pozemku), ktorá sa nachádza na parcele č. 877/3 v kat. úz. 

Dechtice, a to v rozsahu a za podmienok, ktoré sú špecifikované v kúpnej zmluve, ktorej návrh 

tvorí prílohu originálu zápisnice z tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kúpna cena je 10 
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€ bez DPH. Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú 

zmluvu uzatvoril. 

k bodu 14: 

Predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch 
Poslanci hlasovali o predĺžení nájomných zmlúv na základe žiadostí nájomcov. Pred 

hlasovaním sa ubezpečili, že žiadatelia nemajú voči obci podlžnosti. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 61/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 61/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Daniele Bírovej. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 62/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 62/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Sone Tomáškovej. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 63/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 63/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Marekovi 

Kumpanovi. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 64/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 
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Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 64/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Mgr. Gabriele 

Slabej. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 65/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 65/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Jaroslavovi 

Gajdošíkovi. 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 66/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 66/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Rastislavovi 

Tomáškovi. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 67/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 67/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Dušanovi 

Čapkovičovi. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 68/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 68/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Drahošovi 

Červenému. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 69/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 69/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Lenke 

Baraniakovej. 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 70/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 70/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Eve 

Remenčiakovej. 
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Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 71/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 71/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Lucii Madovej. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 72/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 72/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Milošovi 

Kramaričovi. 

 

 

Starosta predniesol Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku medzi obcou 

Dechtice a Luciou Koleňákovou Záhradníctvo 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 73/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 73/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené v súlade so zákonom 
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Starosta predniesol Návrh zmluvy pre umiestnenie Z- Boxu firme Packeta Slovakia s.r.o.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 74/2021. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 74/2021 zo dňa 30. 08. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené v súlade so zákonom 

 

 

 

k bodu 15: 

Rôzne  
 

V bode Rôzne starosta informoval: 

- obec nainštalovala na Farskú ulicu 3 spomaľovače a začala budovať parkovisko pri ZŠ 

a MŠ 

- rekonštrukcia MŠ a školskej kuchyne je už kompletne ukončená. Školská kuchyňa bola 

úspešná v projekte a získali dotáciu vo výške 5000,- na zakúpenie konvektomatu. Tiež 

je ukončený projekt nových učební ( biologicko- chemické laboratórium, polytechnická 

učebňa , učebňa informačno-komunikačných technológií ) 

- v budúcnosti by mala byť zrekonštruovaná Čerešienková cesta , nakoľko bol už v tejto 

veci pozvaný na rokovanie na VÚC. VÚC Trnava navrhla obci túto rekonštrukciu 

vyfinancovať 

- dňa 09. 09. 2021 obec plánuje posedenie s dôchodcami, nakoľko sa obávame, že 

v októbri budú hromadné podujatia opäť zakázané. Starosta tiež informoval, že by obec 

chcela osláviť 10 výročie výstavby nového dechtického štadióna, oslava by sa mala 

uskutočniť 18.09.2021.  

- na obecnom úrade bola vybudovaná zábrana medzi obecným úradom a ostatou časťou 

administratívnej budovy z nasledovných dôvodov: 

- -  zamedziť nekontrolovanému pohybu osôb v priestoroch obecného úradu v čase po 

pracovnej dome 

- -  a tiež z dôvodu nekontrolovaného pohybu osôb počas pandémie, na základe 

skúseností z prvej a druhej vlny  

- Starosta ďalej konštatoval vysoký nárast sobášov, ktorý rieši náš matričný úrad ( na 

mesiac september máme zatiaľ nahlásených 8 sobášov) 

 

 

 

k bodu 16: 

Diskusia 

 
- Pavel Mancovič navrhol, aby sa súťaž vo varení guláša uskutočnila 25. 09. 2021  
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- Poslanci navrhli, aby zamestnanci obecného úradu zakreslili žltou farbou parkovacie 

miesta pred zdravotným strediskom 

- Poslanci tiež navrhli, aby v budúcnosti bola pri ZŠ a MŠ značka zákaz státia. 

- Poslanci odporučili starostovi obce riešiť parkovanie nepojazdných vozidiel 

z obecného priestranstva: Škoda Octavia pred číslom domu 167 a vrak vozidla 

Vladimíra Lesaya pred číslom domu 190 

 
 

 

 

k bodu 17: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 30. 08. 2021 

 

 

Zapisovateľka: PhDr. Zdenka Mašková                              ................................................ 

 

Overovatelia:     Jozef Holický                                            .................................................. 

                 

                           Pavel Mancovič                                        .................................................               

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           PhDr. Karol Zachar 

                                                                               starosta obce 
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