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Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 23. 11. 2022 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        9  poslancov  

Počet ospravedlnených poslancov:            0 

Hostia:      3 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/9 

 

Program: 

 

1. Úvodné náležitosti: 

a. Otvorenie. 

b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f. Príhovor starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3. Zriadenie a voľba členov mandátovej komisie. 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

5. Zriadenie Komisie verejného záujmu 

6. Nevyčerpaná dovolenka starostu obce. 

7. Určenie platu starostu obce. 

8. Diskusia. 

9. Záver 

 

 

k bodu 1: Úvodné náležitosti 
 

V úvode zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dechtice zaznela hymna Slovenskej 

republiky. 

 

 

k bodu 1. a): Otvorenie 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dechtice otvoril starosta, privítal prítomných 

poslancov, zamestnancov OcÚ a hostí.  
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k bodu 1. b): Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Jarmilu Matelovú. Za overovateľov 

určil starosta Vieru Strečanskú a Dominika Slivu po ich zložení sľubu poslancov.   

 

 

k bodu 1. c): Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 

Starosta obce vyzval Ing. Ondreja Uhra - predsedu volebnej komisie pre Komunálne 

voľby 2022, aby predniesol výsledky z voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

Ing. Ondrej Uher informoval, že: miestnou volebnou komisiou pre voľby do orgánov 

samosprávy obce boli dňa 29. 10. 2022 zistené tieto výsledky: 

- Počet volebných obvodov – 1  

- Počet volebných okrskov – 1 

- Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku 

hlasovania vo volebnom okrsku – 1  

- Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov – 1471 

- Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 1120 

- Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 1117 

- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 

– 1077 

- Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 9 

- Počet zvolených poslancov – 9  

- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 1103  

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov 

a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

1. Ing. Peter Roháč, nezávislý kandidát, 599 hlasov 

2. Jozef Holický, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia 582 hlasov 

3. Bohuš Valovič, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia 571 hlasov 

4. Pavol Danko, Kresťanskodemokratické hnutie 544 hlasov 

5. Dominik Sliva, Kresťanskodemokratické hnutie 523 hlasov 

6. Pavel Mancovič, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia 497 

hlasov 

7. Viera Strečanská, Kresťanskodemokratické hnutie 485 hlasov 

8. Mgr. Petra Matuškovičová, Kresťanskodemokratické hnutie 462 hlasov 

9. Ľubomír Horváth, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia 434 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa 

volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

1. Andrej Jurkas, Bc., nezávislý kandidát 426 hlasov 

2. Jozef Maška, Ing., JUDr. Kresťanskodemokratické hnutie 406 hlasov 

3. Marek Chrvala, Ing., nezávislý kondidát 379 hlasov 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa 

poradia na hlasovacom lístku: 

1. Pavol Drgoň, nezávislý kandidát 94 hlasov 
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2. Andrej Machovič, nezávislý kandidát 349 hlasov 

3. PhDr. Karol Zachar, SMER- sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia 660 

hlasov 

 

Za starostu obce Dechtice bol zvolený: 

PhDr. Karol Zachar, SMER-sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia 

s počtom hlasov 660. 

 
Pri sčítaní hlasov boli prítomní: 

- Andrej Machovič – pozorovateľ 

- Mgr. Lívia Machovičová – pozorovateľka 

- Mgr. Petra Matuškovičová – pozorovateľka 

- Bc. Gabriela Grebečíová – zapisovateľka 

 

Z celkového počtu 7 členov komisie bolo prítomných 7 členov. 

Zápisnica vrátane príloh obsahuje 6 listov a správnosť údajov potvrdzujú členovia 

miestnej volebnej komisie vlastnoručnými podpismi. 

 

Predseda miestnej volebnej komisie: 

Ing. Ondrej Uher 

 

Členovia miestnej volebnej komisie: 

- Mgr. Ivana Baničová – predsedníčka miestnej volebnej komisie  

- Juraj Cigáň – člen komisie 

- Samuel Ostrovský – člen komisie 

- Terézia Schmidtová – členka komisie 

- Ing. Gabriela Slivová – členka komisie 

- Mgr. Mária Šimončičová – členka komisie 

 

Dátum a čas podpísania zápisnice:  30. 10. 2022   -   03:19 hod.  
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 1/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

  Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie výsledky voľby starostu 

a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

 

k bodu 1. d):  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným 

starostom 
 

PhDr. Karol Zachar zložil sľub starostu obce Dechtice, prevzal insígnie a osvedčenie 

o zvolení za starostu obce. 

PhDr. Karol Zachar prečítal sľub v znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Sľub tvorí prílohu tejto zápisnice. (Príloha č. 1) 

Zvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý na znak svojho súhlasu podpísal. 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 2/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že novozvolený starosta obce PhDr. 

Karol Zachar zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

 

k bodu 1. e):  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 
 

Bohuš Valovič prečítal za všetkých prítomných novozvolených poslancov sľub 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Dechticiach v znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Tento zákonom stanovený sľub na znak súhlasu poslanci podpísali. Sľub poslancov 

Obecného zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice. (Príloha č. 2). 

Predseda volebnej komisie Ing. Ondrej Uher spolu s novozvoleným starostom  

PhDr. Karolom Zacharom odovzdal novozvoleným poslancom osvedčenia poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 3/2022 zo dňa 23. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že zvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub Obecného zastupiteľstva: 

1. Ing. Peter Roháč 

2. Jozef Holický 

3. Bohuš Valovič 

4. Pavol Danko 

5. Dominik Sliva 

6. Pavel Mancovič 

7. Viera Strečanská 

8. Mgr. Petra Matuškovičová 

9. Ľubomír Horváth 

 

 

k bodu 1. f): Príhovor starostu  

 
Novozvolený starosta PhDr. Karol Zachar vystúpil: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcel by som vám poďakovať za to, že 

ste išli kandidovať za poslancov, že ste svoje mená napísali na kandidačné listiny a že vás 

dechtickí voliči zvolili. Dokázali ste seriózny záujem o veci verejné, ktorý v poslednej dobe 

klesá. Teší ma, že z 9 poslancov je 7, ktorí v zastupiteľstve pôsobili aj v minulom volebnom 

období. Myslím, že je to znak spokojnosti dechtických voličov s prácou obecného 

zastupiteľstva. Verím, že sa nám bude spolu dobre spolupracovať a že urobíme veľa dobrých 

rozhodnutí v prospech našej obce a teším sa na spoluprácu s vami.  

Chcem sa dotknúť aj činnosti volebnej komisie, ktorá bola zriadená pre komunálne 

voľby 2022. Vážené členky volebnej komisie dovoľte mi, aby som vám poďakoval za vašu 

prácu počas komunálnych volieb, ale aj aby som vám poďakoval za vašu trpezlivosť, statočnosť  

a odvahu. Tieto voľby boli veľmi náročné a náročné bolo najmä sčítavanie hlasov. Svoju úlohu 

ste tentokrát zvládli na výbornú. Počas volieb sme nezaznamenali žiadny problém. Tiež sčítanie 

hlasov bolo rýchle, bez problémové a nezpochybniteľné, a preto vám ešte raz ďakujem. 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 4/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

  Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie vystúpenie novozvoleného 

starostu obce PhDr. Karola Zachara. 

 

k bodu 2: Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č.5/2022 na schválenie programu. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Pavol Danko, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Viera Strečanská, Mgr. Petra Matuškovičová, Ľubomír Horváth 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 5/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program ustanovujúceho zastupiteľstva. 

 

Starosta obce určil za zapisovateľku  Ing. Jarmilu Matelovú, overovateľov Vieru 

Strečanskú a Dominika Slivu.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 6/2022. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Pavol Danko, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Viera Strečanská, Mgr. Petra Matuškovičová, Ľubomír Horváth 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 6/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku Ing. Jarmilu Matelovú, 

za overovateľov Vieru Strečanskú, Dominika Slivu. 

 

 

k bodu 3: Zriadenie a voľba členov mandátovej komisie. 
 

 Starosta obce navrhol za predsedu mandátovej komisie Bohuša Valoviča a za členov 

mandátovej komisie Ing. Petra Roháča a Dominika Slivu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 7/2022. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Pavol Danko, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Viera Strečanská, Mgr. Petra Matuškovičová, Ľubomír Horváth 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 7/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za predsedu mandátovej komisie 

Bohuša Valoviča, za členov mandátovej komisie Ing. Petra Roháča a Dominika Slivu. 
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k bodu 4: Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 
 

 Mandátová komisia overila zloženie sľubu znovu zvoleného starostu PhDr. Karola 

Zachara a poslancov Ing. Petera Roháča, Jozefa Holického, Bohuša Valoviča, Pavla Danka, 

Dominika Slivu, Pavla Mancoviča, Viery Strečanskej, Mgr. Petry Matuškovičovej, Ľubomíra 

Horvátha. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 8/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

  Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie predloženú správu mandátovej 

komisie, ktorá konštatuje, že znovuzvolený starosta PhDr. Karol Zachar a poslanci 

novozvoleného obecného zastupiteľstva Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Pavol 

Danko, Dominik Sliva, Pavel Mancovič, Viera Strečanská, Mgr. Petra Matuškovičová a 

Ľubomír Horváth zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub. 

 

 

k bodu 5: Zriadenie Komisie verejného záujmu. 
 

Starosta obce navrhol za predsedu Komisie verejného záujmu Ing. Petra Roháča, za 

členov Komisie verejného záujmu Pavla Mancoviča a Pavla Danka. Ing. Peter Roháč odmietol 

post predsedu komisie zo zdravotných dôvodov v prospech Pavla Danka. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 9/2022. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 7, proti: 2, zdržal sa: 0 

 

Za:  Jozef Holický, Bohuš Valovič, Dominik Sliva, Pavel Mancovič, Viera Strečanská,  

Mgr. Petra Matuškovičová, Ľubomír Horváth 

Proti:  Ing. Peter Roháč, Pavol Danko 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 9/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach zriaďuje Komisiu verejného záujmu, za jej členov 

určuje Pavla Danka, Pavla Mancoviča a Ing. Petra Roháča. Za predsedu Komisie verejného 

záujmu určuje Pavla Danka.  

 

 

k bodu 6: Nevyčerpaná dovolenka starostu obce. 
 

Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková oboznámila poslancov s právnymi 

predpismi a normami, ktoré upresňujú možnosti čerpania a preplácania zostatku nevyčerpaných 

dní dovolenky starostu obce. Vysvetlila, že i keď je starosta znovu zvolený, začína sa mu nové 

volebné obdobie, tzn. nový pracovný pomer. Z tohto dôvodu je nutné zostatok dovolenky 

vyčerpať alebo preplatiť.  

Poslanci vyslovili požiadavku na predloženie dôvodovej správy k nevyčerpaným dňom 

dovolenky. Dôvodová správa bude súčasťou príloh originálu zápisnice.  
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Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 10/2022 o preplatení alikvotnej časti, t.j. 56 

dní zostatku dovolenky: 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Pavol Danko, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Viera Strečanská, Mgr. Petra Matuškovičová, Ľubomír Horváth 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 10/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje preplatenie alikvotnej časti, t.j. 56 dní 

zostatku nevyčerpanej dovolenky starostovi obce. 

 Dôvodová správa je súčasťou príloh zápisnice v originálnom vyhotovení zápisnice. 

 

 

k bodu 7: Určenie platu starostu obce. 
 

Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková oboznámila poslancov s právnymi 

predpismi a normami, ktoré pojednávajú o výške funkčného platu a stanovujú možnosti 

odmeňovania starostu obce. Odzneli dva návrhy: 

1. Poslanec Bohuš Valovič navrhol zvýšenie platu o 60%. 

2. Poslanec Dominik Sliva navrhol úspornejšie riešenie s možnosťou zvyšovania 

v budúcnosti, tzn. navrhol zvýšenie o 50%. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 11/2022 o určení platu starostu obce, a to 

v oboch návrhoch: 

 

1. Návrh na zvýšenie platu o 60%: 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 2, proti: 7, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Ľubomír Horváth 

Proti:  Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, , Pavol Danko, Dominik Sliva, Pavel  

            Mancovič, Viera Strečanská, Mgr. Petra Matuškovičová,  

 

2. Návrh na zvýšenie platu o 50%: 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 7, proti: 2, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Pavel  

            Mancovič, Viera Strečanská, Mgr. Petra Matuškovičová,  

Proti:   Bohuš Valovič, Ľubomír Horváth. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 11/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje navýšenie platu starostu obce o 50%. 
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k bodu 8: Diskusia. 
 

V úvode diskusie starosta obce navrhol poslanca Bohuša Valoviča za poslanca 

povereného viesť obecné zastupiteľstvo, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Zo strany poslancov neboli žiadne námietky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 12/2022 o návrhu poslanca Bohuša Valoviča 

za poslanca povereného viesť obecné zastupiteľstvo, zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva: 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Pavol Danko, Dominik Sliva, Pavel 

Mancovič, Viera Strečanská, Mgr. Petra Matuškovičová, Ľubomír Horváth 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 12/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach poveruje poslanca Bohuša Valoviča zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR. Č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uznesenia č. 12/2022 zo dňa 23. 11. 2022 starosta obce informoval 

poslancov, že počas jeho neprítomnosti bude poverený jeho zastupovaním ako zástupca starostu  

Bohuš Valovič. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 13/2022 zo dňa 23. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informáciu starostu obce 

o poverení Bohuš Valoviča za zástupcu starostu.  

 

- Ing. Peter Roháč sa informoval o problematike nočného osvetlenia v obci. Obecné 

osvetlenie sa z úsporných dôvodov vypína v čase od 0:00 do 4:00 hod. v noci. 

- Starosta obce osobne pozval poslancov na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 

v utorok 29. 11. 2022 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Dechticiach. Pozvánky budú 

poslané aj elektronicky a poštou. 

- Poslankyňa Viera Strečanská požiadala o vytlačenie obecného návrhu rozpočtu na rok 

2023, ktorý sa bude prerokovávať na ďalšom obecnom zastupiteľstve. 

- Bc. Gabriela Grebečíová informovala poslancov o rozposlaní informácií k návrhu 

obecnému rozpočtu na rok 2023, aby si poslanci mohli pripraviť otázky. 

- Poslanec Pavol Danko sa informoval, že prečo sú na Obecnom úrade v Dechticiach opäť 

zamestnané bývalé pracovníčky Bc. Gabriela Grebečíová a Anna Tomášková. Starosta 

odpovedal, že ich oslovil, aby prišli pomôcť napraviť rozvrat v agende účtovníctva 

a predovšetkým v agende daní a evidencii obyvateľstva, ktoré spôsobila bývalá 

zamestnankyňa obecného úradu a zamestnankyňa, ktorá je dlhodobo PN. 

- Poslanci Viera Strečanská a Ing. Peter Roháč otvorili otázku novo postavenej telocvične 

ZŠ v Dechticiach. Vyslovili požiadavku na zverejnenie financovania výstavby 

telocvične, a to s rozpisom financovania z obecného rozpočtu a z dotácií. 
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- Ing. Peter Roháč vyslovil požiadavku na neoficiálne informácie o oznamoch 

z Obecného úradu v Dechticiach, tzn. aby boli poslanci informovaní o dianí, zmenách 

a aktivitách obecného úradu skôr, ako bude k predmetným informáciám oficiálne 

stanovisko.  

- Ing. Peter Roháč navrhol, aby obec v budúcnosti pouvažovala nad vypracovaním 

všeobecne záväzným nariadením, ktoré  by sa týkalo spoplatňovania práce 

a manipulácie, chystania dokumentov pre žiadateľa v rámci zákona 211/2000 Z. z. - 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

- Ing. Peter Roháč navrhol vybudovanie náučného chodníka s QR kódmi v Dechticiach. 

Návrh bol vyslovený ústne len ako nápad. Technické riešenie a finančné zabezpečenie 

nebolo predmetom návrhu. 

- Ing. Peter Roháč informoval poslancov o zverejnení ich základných údajov a kontaktov 

na webovú stránku obce. Zároveň starosta obce požiadal Ing. Petra Roháča, aby tieto 

informácie zverejnil spolu s informáciami k referendu 2023. 

- Starosta obce informoval prítomných, že 22. 2. 2022 sa začne rekonštrukcia interiéru 

Kultúrneho domu v Dechticiach. 

- Správca Dechtickej farnosti Mgr. Miroslav Kováč informoval o vianočnom koncerte 

v kostole, ktorý organizuje Farský úrad Dechtice a dychová hudba DECHTIČANKA. 

Koncert sa bude konať 10. 12. 2022 o 15:00 hod. Po koncerte budú vo farskom dvore 

vianočné trhy, kde budú poľovníci variť guláš a MO ZP kapustnicu. 

 

 

k bodu 9: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 23. 11. 2022 

 

zapisovateľka:   Ing. Jarmila Matelová    .................................................. 

 

 

Overovatelia:     Viera Strečanská        .................................................. 

                 

                           Dominik Sliva               ..................................................               

        

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                             starosta obce 

 

 
 

 


