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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 29. 11. 2022 v Kultúrnom dome v Dechticiach 
 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        9  poslancov  

Počet ospravedlnených poslancov:            0  poslancov 

Hostia:      1 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/9 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov a dopyty obyvateľov 

5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

k 31. 12. 2022 – príkaz starostu 

6. Rozpočtové opatrenie č.3 a 4/2022 

7. Návrh VZN č. 1/2022 

8. Návrh VZN č. 2/2022 

9. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2023 a roky 2024 a 2025 

a) Dočerpanie úveru vo výške 70 000,- eur 

b) Prerokovanie návrhu rozpočtu na r. 2023 

c) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dechtice na 

rok 2023 

d) Schvaľovanie rozpočtu obce Dechtice na rok 2023 

e) Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

11. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok r. 2022 

12. Nájomná zmluva s Lesy SR – k vybudovaniu cesty ku Katarínke 

13. Informácie starostu obce 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

k bodu 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov, 

zamestnancov a hostí. Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 9 prítomných, 

teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
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Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č.14/2022 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. 14/2022 zo dňa 29. 11. 2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program obecného zastupiteľstva. 

 

 

k bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Mgr. Petru Matuškovičovú, Jozefa Holického a za tvorbu a zapísanie uznesení Bohuša 

Valoviča. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 15/2022. 

 

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. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

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

za overovateľov Mgr. Petru Matuškovičovú, Jozefa Holického a za tvorbu a zapísanie uznesení 

Bohuša Valoviča. 

 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení  

 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23. 11. 2022 boli prijaté uznesenia číslo 

1/2022 až číslo 13/2022, ktoré starosta jednotlivo predniesol.  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 16/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

  Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí  

29. 11. 2022 boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov a dopyty obyvateľov 

A:  

- Poslanec Pavel Mancovič predniesol sťažnosti od občanov na zápach v oblasti Kolónia 

smerom na cintorín.  

- Starosta odpovedal, že oslovil v tejto veci prevádzkovateľa kanalizácie TAVOS, a.s., 

ktorý prisľúbil, že kanalizáciu opäť prečistí. 

 



  

3 
 

B:  

- Poslanec Pavel Mancovič navrhol, aby zostal vstup na cintorín otvorený do Troch 

kráľov. 

- Pani Anna Tomašková namietla, že ani v Trnave nepúšťajú s autami občanov až 

k hrobom. 

- Starosta odpovedal, že bude cintorín otvorený v priebehu celých vianočných sviatkov. 

C:  

- Poslanec Pavel Mancovič sa informoval, či bude nová zastávka autobusu aj pri čističke. 

- Poslanci navrhli autobusovú zastávku aj pri futbalovom ihrisku. Ďalej poslanci 

poukázali na to, že by sa mala znížiť predpísaná rýchlosť áut vstupujúcich do dediny. 

- Poslanec Dominik Sliva upozornil, že je potrebné pozrieť a prípadne značiť plánované 

autobusové zastávky do územného plánu obce. 

D:  

- Poslanec Bohuš Valovič sa informoval, či je už uzatvorený poklop na kanalizácii. 

Poklop sa otvára a z bezpečnostných dôvodov by sa mal uzatvoriť.  

- Starosta obce mal informáciu z TAVOSu, a.s., že problém je už vyriešený, ale prisľúbil, 

že zjedná nápravu. 

E:  

- Poslanec Pavol Danko sa informoval, ako je to s kúrením v škole. 

- Starosta odpovedal, že v triedach je 23 ֯C. 

F:  

- Poslanec Pavol Danko sa informoval o harmonograme vstupov do telocvične vo 

večerných hodinách. 

- Starosta informoval o aktuálnych povolených vstupoch. Ďalej informoval, že nájomnú 

zmluvu je potrebné podpísať u riaditeľky ZŠ, cena je 10€/hod. 

- Poslanci navrhli, aby sa cena za prenájom telocvične zvýšila vzhľadom na to, že je 

telocvičňa nová. Ďalej navrhli, aby bola cena rozdielna pre domácich a pre ľudí z iných 

obcí, tzn. aby občania z Dechtíc mali nižšiu cenu. 

- Starosta informoval, že ZŠ s MŠ Dechtice dostáva telocvičňu do správy ako budovu, 

ktorá je súčasťou ZŠ, a ona potom budovu prenajíma. O prenájme je vždy doklad. 

G: 

- Poslanec Jozef Holický upozornil na preťaženosť a kolízne situácie cestnej premávky 

pri škole v ranných hodinách.  

- Poslanec Dominik Sliva navrhol, aby zamestnanci obecného úradu ráno regulovali 

cestnú premávku. Ďalej navrhol, aby sa v miestnom rozhlase občania upozorňovali na 

to, že majú žiakov voziť do školy v jednom smere (zvrchu ulice) 

- Pani Anna Tomašková navrhla vjazd len autám obyvateľov, ktorí v ulici bývajú. 

- Poslanec Jozef Holický navrhol obmedzenie ulice na jednosmernú ulicu. 

- Starosta navrhol, že osloví dopravného analytika, ktorí zhodnotí situáciu a navrhne 

riešenie. 

H: 

- Dominik Sliva upozornil na lipy smerom na Naháč. Tieto stromy ohrozujú premávku. 

Sú suché, preto ich treba vyrúbať.  

- Starosta navrhol, aby to posúdila pani Strašivtáková, ktorá je v tejto problematike 

odborníčkou. 

- Poslanec Pavel Mancovič upozornil, že sa stromy zrejme nachádzajú na pozemku 

súkromného vlastníka.  
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I: 

- Poslanec Jozef Holický pripomienkoval osvetlenie na viacúčelovom ihrisku v areáli 

školy. Aby deti nesvietili nadarmo, mal by sa určiť/obmedziť min. počet detí na vstup, 

t.j. aspoň 8 detí, aby sa oplatilo osvetlenie. 

- Starosta poukázal na to, že nielen deti, ale aj dospelí by mali byť v tomto smere 

zodpovední, nakoľko sa pred časom stalo, že z dvoch hodín dospelí hrali len 1 hodinu 

a druhú hodinu posedávali a občerstvovali sa pri osvetlenom ihrisku. 

J: 

- Poslanec Jozef Holický informoval, že plánuje zorganizovať na multifunkčnom ihrisku 

brigádu. Jeho cieľom je ihrisko upratať a následne stanoviť cenu prenájmu, aby sa 

mohlo ihrisko v budúcnosti prenajímať (jedná sa o tréningové ihrisko na štadióne). 

- Poslanec Pavol Danko namietal, aby sa multifunkčné ihrisko, najmä kabíny, prenajímali 

cudzím z okolitých dedín. 

- Poslanec Jozef Holický zdôraznil, že prenájom by sa týkal len multifunkčného ihriska 

bez kabín. 

- Poslanec Pavol Danko navrhol, aby v prípade prenajímania multifunkčného ihriska bola 

osoba (správca; zodpovedná osoba), ktorá bude ihrisko kontrolovať, udržiavať, viesť 

harmonogram prenájmov a pod. 

- Poslanec Jozef Holický zdôraznil, že na údržbu, opravy a správu ihriska budú potrebné 

finančné zdroje. 

- Starosta odpovedal, že je potrebné, aby poslanec Jozef Holický predložil písomný návrh 

na riešenie, realizáciu a zabezpečenie chodu multifunkčného ihriska. 

K: 

- Poslanec Bohuš Valovič sa informoval, aká je výbor dechtického futbalu. 

- Poslanec Jozef Holický odpovedal, že futbalový výbor TJ Družstevník Dechtice je 

zatiaľ bezo zmeny.  

- Starosta doplnil, že začiatkom roku bude zvolaná výročná členská schôdza, kde bude 

navrhnutý a zvolený nový výbor TJ Družstevník Dechtice. 

L: 

- Poslanec Ing. Peter Roháč vyzdvihol finančnú správu, ktorá obsahovala rozpis 

finančných zdrojov vynaložených na vybudovanie školskej telocvične. O túto správu 

požiadal poslanec na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve. Správu vyhotovila  

Bc. Gabriela Grebečíová a poslanec Ing. Peter Roháč jej za to poďakoval. 

M: 

- Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala, ako sa bude riešiť kanalizácia v oblasti 

obce, kde to zapácha. 

- Starosta odpovedal, že osloví v tejto veci majiteľa a prevádzkovateľa kanalizácie 

TAVOS, a.s.. 

 

 

k bodu 5 : Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

                 k 31. 12. 2022 – príkaz starostu  
Starosta obce prečítal: 

- Príkaz starostu obce č. 1/2022 kde nariaďuje vykonať riadnu inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2022 v zmysle 

ustanovení § 29, § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

- Menovací dekrét – kde vymenúva Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení:  

Predseda komisie: Bohuš Valovič 

Členovia komisie: Jozef Holický a Pavel Mancovič 
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Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 17/2022. 

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. 17/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Príkaz starostu obce č. 1/2022 

o vykonaní ústrednej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 

2022  v zmysle ustanovení § 29, §30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

k bodu 6 : Rozpočtové opatrenie č. 3 a 4/2022 
Starosta obce informoval, že: 

- opatrenie č. 3 a 4/2022 dostali poslanci k dispozícií od Bc. Gabriely Grebečíovej 

pred zastupiteľstvom (bolo doručené elektronicky). Bc. Gabriela Grebečíová 

informovala poslancov o stave a opatreniach v rozpočte. Informovala o úprave 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 a 4/2022.  

- poslanci dostali rozpis rozpočtu ZŠ a MŠ, na základe ktorého potrebuje ZŠ aj MŠ 

dofinancovať.  

- sa deficit nezvyšuje. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 18/2022. 

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. 18/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 19/2022. 

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. 19/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022. 

 

 

k bodu 7: Návrh VZN č. 1/2022 
 Ekonómka PhDr. Zdenka Mašková informovala o návrhu zvýšenia réžie pre ZŠ, aby sa 

znížili doplatky obce na stravné jednotky.  
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Poslanec Pavol Danko navrhol réžiu zvýšiť až na 0,50 €/deň. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 20/2022. 
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. 20/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 1/2022. 

 

 

k bodu 8 : Návrh VZN č. 2/2022 
 Pani Anna Tomašková informovala: 

- o jednotlivých poplatkoch k daniam a komunálnemu odpadu.  

- o aktuálnych a navrhovaných sadzbách.  

- o zmenách v druhoch poplatkov daní (za byt, dom, psa) a komunálneho odpadu 

(plast, stavebný odpad, komunálny odpad a pod.) 

Pani Anna Tomašková upozornila, že by sa nemal odpad páliť a zdôraznila, že výška 

poplatkov za odpad je viazaná aj na množstvo vyseparovaného odpadu. 

Poslanci prejavili záujem o informáciu, ako sa váži vyvážaný odpad s obavou, či nie je 

odpad zvážaný spolu s okolitými dedinami. Informovali sa, aký je rozdiel financovania za 

odpad medzi obyvateľom a podnikateľom. Pani Anna Tomašková informovala, že podnikatelia 

sú rozlíšení podľa kontajnera. 

Poslanec Dominik Sliva navrhol, aby všetci občania platili daň za psa v rovnakej výške. 

Ďalej sa informoval, kto platí v obci daň z ubytovania. Starosta odpovedal, že Planinka. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 21/2022. 
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. 21/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 2/2022. 

 

 

k bodu 9: Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2023  a roky 2024 a 2025 
Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2023 a roky 2024 a 2025 bol poslaný poslancom 

obecného zastupiteľstva elektronicky. 

a) Dočerpanie úveru vo výške 70 000,- eur: 

- Starosta informoval o dočerpaní úveru a navrhol riešenie investície dočerpania. 

Navrhol vybudovanie požiarnej zbrojnice v budove starého MNV č. 483. 

- Poslankyňa Mgr. Petra Matuškovičová navrhla dočerpanie úveru využiť na 

rekonštrukciu domu smútku. Poslanec Dominik Sliva navrhol vysunutie domu 

smútku, aby sa zväčšil vnútorný priestor.  
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- Poslanec Ing. Peter Roháč navrhol, aby sa pri budovaní požiarnej zbrojnice 

zrekonštruovala celá budova a ukončili sa nájomné zmluvy s podnikateľmi, ktorí 

majú v prenájme priestory budovy. 

- Starosta navrhol, aby sa teraz rozhodlo o tom, či sa úver dočerpá alebo nie. Po 

novom roku sa na obecnom zastupiteľstve dorieši otázka, kam sa peňažné 

prostriedky investujú. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 22/2022. 
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. 22/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje dočerpanie úveru vo výške 70 000,- 

eur. O využití peňažných prostriedkov z úveru rozhodne obecné zastupiteľstvo na najbližšom 

zasadaní obecného zastupiteľstva. 

 

b) Prerokovanie návrhu rozpočtu na r. 2023: 

- Bc. Gabriela Grebečíová vyzvala poslancov k otázkam a pripomienkam k rozpočtu 

na r. 2023. Rozpočet poslanci dostali vopred v elektronickej podobe, aby si vedeli 

pripraviť otázky a pripomienky. V skratke informovala o rozpočte na r. 2023. 

- Poslanec Dominik Sliva sa informoval, ako sa realizovalo financovanie zberného 

dvora. Starosta informoval, že naša žiadosť na dotáciu čaká na schválenie zo strany 

ministerstva životného prostredia, tzn. že zatiaľ sa nič nové na zbernom dvore 

nefinancovalo. 

- Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala na rozpočet školy. Bc. Gabriela 

Grebečíová odpovedala, že škola má výdavky na prenesený výkon (ZŠ) hradené 

plne zo štátneho rozpočtu. Tieto výdavky dostáva obec ako zriaďovateľ a účtuje ich 

do svojho príjmového rozpočtu. Výdavky na originálny výkon štátnej správy na 

úseku školstva, ŠJ, MŠ, ŠKD uhrádza obec z podielových daní. Škola má aj svoje 

vlastné príjmy, ktoré používa na bežné výdavky. 

- má stále výdavky a obec tieto výdavky musí vykryť z príjmov. 

 

c) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2023: 

- Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ svoje stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce Dechtice na rok 2023, v ktorom odporučila poslancom schváliť 

rozpočet obce na rok 2023. 

- Zo strany poslancov neboli  námietky. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 23/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2023.  

 

d) Schvaľovanie rozpočtu obce Dechtice na rok 2023: 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 24/2022. 
Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 
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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. 24/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočet obce Dechtice na rok 2023. 

 

e) Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry: 

- Starosta obce informoval, že obec nemusí mať rozpočet s programovou štruktúrou 

vzhľadom na počet obyvateľov obce. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 25/2022. 
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. 25/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočet obce Dechtice na rok 2023 bez 

programovej štruktúry. 

 

 

k bodu 10: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 bol riadne 

zverejnený na obecnej tabuli, na webovej stránke a tiež bol poslancom zaslaný elektronicky.  

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 

2023, ktorý je súčasťou príloh tejto zápisnice. 

Zo strany poslancov neboli žiadne námietky.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 26/2022. 

 

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. 26/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 

2023. 

 

 

k bodu 11: Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok r. 2022 
Hlavná kontrolórka obce prečítala správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022 

a konštatovala, že neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 27/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce 

o kontrolnej činnosti za 1. polrok r. 2022. 
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k bodu 12: Nájomná zmluva s Lesy SR – k vybudovaniu cesty ku Katarínke 

Starosta informoval o nájomnej zmluve s Lesy SR. Predmetom zmluvy je cesta, ktorú 

musí obec vziať do nájmu za 260 €/rok za účelom vybudovania cesty. Nájomná zmluva je 

podmienkou získania dotácie z VUC. Cesta bude vo vlastníctve obce.  

Poslanec Dominik Sliva pripomenul, že zmluva musí byť naformulovaná na konkrétnu 

stavbu, aby sa nám zo stavebného nevrátila.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia 28/2022. 

 

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. 28/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje nájomnú zmluvu s Lesy SR za účelom 

vybudovania cesty ku Katarínke. 

 

 

k bodu 13: Informácie starostu obce 
 Starosta obce informoval o: 

- vybudovaní nového chodníka v Kátlovskej ulici. 

- príprave obecného Mikuláša, ktorý sa bude konať 4. 12. 2022 (v nedeľu). 

- pozvánke na vianočné trhy: 

 10. 12. 2022 bude v kostole vianočný koncert a vo farskom dvore vianočné trhy  

 16. 12. 2022 budú vianočné trhy v ZŠ Dechtice 

- zrušení obecného ohňostroja na Nový rok z environmentálnych, ekologických 

a v neposlednom rade finančných dôvodov. Starosta ale poznamenal, že tradičná 

novoročná kapustnica bude. 

 

 

k bodu 14: Rôzne 

Starosta informoval: 

- pán Petranský odstúpil od zmluvy s obcou o prenájme pozemku (parkovisko 

Katarínka). 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia 29/2022. 

 

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. 29/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie odstúpenie pána Petranského od 

zmluvy s obcou a zmluva je ukončená. 

 



  

10 
 

- V krátkej budúcnosti sa uvoľnia 2 byty v obecnej bytovke. Nájomné zmluvy 

ukončia: pani Jančovičová a pán Hamerlík. 

- Obecné zastupiteľstvo po krátkej diskusii rozhodlo, že nakoľko ide o soc. byty, byty 

budú pridelené žiadateľom, ktorí v súčasnosti nemajú kde bývať.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 30/2022. 

 

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. 30/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje pridelenie bytu rodine Niklovej. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 31/2022. 

 

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. 31/2022 zo dňa 29. 11. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje pridelenie bytu pani Daše Holickej. 

 

 

k bodu 15: Diskusia 
- Pavol Danko navrhol zvážiť zavedenie aplikácie RESCO lepšia obec.  

- Pavol Danko vyslovil požiadavku na vypracovanie termínov zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na rok 2023.  

 

 

k bodu 17: Záver 
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 29. 11. 2022 

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

Overovatelia:     Mgr. Petra Matuškovičová                         ..................................................           

                           Jozef Holický    ..................................................               

        

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 


