
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 20.05.2011 v zasadačke obecného úradu Dechtice 
 
 
 
Počet poslancov:                                        9 
Starosta obce:                                             Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                     6 + Ing. Peter Roháč od bodu č. 12    
Počet ospravedlnených poslancov :           2  (Pavol Danko), (Bc. Petra Marková) 
Hostia:                                                        6       
 
 
 
P r o g r a m : 
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Rekonštrukcia KD – následné práce (schodište, vymaľovanie interiéru) 
5. Rekonštrukcia šatní a výstavba tribúny na obecnom ihrisku 
6. Vytvorenie nových parkovacích miest pri ZŠ 
7. Určenie spôsobu predaja obecného pozemku 
8. Riešenie sťažností Petra Hlavatoviča 
9. ZŠ požiadavka na pokračovanie činnosti 2.oddelenia školského klubu detí 

a udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v triede 
10. Správa o inventarizácií majetku 
11. Schválenie smernice na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 
 
 
k bodu 1 
Otvorenie    
Dnešné rokovanie obecného   zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta obce Karol Zachar. 
Privítal prítomných poslancov a občanov a oboznámil ich s programom.  
Konštatoval, že dnešného rokovania sa zúčastňuje 6 poslancov a vyhlásil rokovanie za 
uznášaniaschopné. 

 
 
 
 



k bodu 2 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani Katarínu Lukačovičovú a za overovateľov 
pána Dominika Slivu a  pána Andreja Machoviča. Ing. Ľuboša Piešťanského  poveril tvorbou 
a zapísaním uznesenia. 

 
Hlasovanie: 

 
za                      6 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
Program bol jednomyseľne schválený. 

 
k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných,  že boli splnené všetky uznesenia. 
 
 
k bodu 4 
Rekonštrukcia KD – následné práce (schodište, vymaľovanie interiéru) 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že prebehla rekonštrukcia KD Dechtice 
firmou MATEP Bratislava  v súlade s  podpísanou zmluvou. Odovzdávanie stavby 
menovanou firmou bude 25.05.2011. Ďalej informoval poslancov, že v čase keď sme robili 
pozvánku na zastupiteľstvo ešte nevedel,  aká čiastka nám príde z podielových daní. Po 
zistení,  že sme dostali čiastku 12 544,- € a materskej škole s jedálňou  dávame 8 590,- € 
mesačne, čiastka podielových daní neumožňuje vykonanie rekonštrukcie vstupného schodišťa 
KD.  Ďalšia informácia, ktorú sa dozvedeli poslanci zahŕňala informácie ohľadom úpravy 
stien interiéru. Poslanci súhlasili s návrhom starostu. 
 
 

Uznesenie č.15/2011 
 
OZ schválilo maľovanie interiéru KD Dechtice.   
 

Hlasovanie: 
 

za                      6 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
k bodu 5 
Rekonštrukcia šatní a výstavba tribúny na obecnom ihrisku 
 
Starosta obce oboznámil poslancov, že po podpísaní zmluvy s pánom Rajnícom prebiehajú 
práce na obecnom ihrisku podľa harmonogramu. Pochválil p. Heteša a všetkých občanov, 
ktorí pomáhajú pri budovaní ihriska.  
 



 
 
k bodu 6 
Vytvorenie nových parkovacích miest pri ZŠ 
 
Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné vybudovať pri ZŠ parkovacie miesta.  
Vysvetlil rannú dopravnú situáciu a navrhol úpravu priestoru medzi chodníkom a plotom 
dolného cintorína, toto miesto by sa dočasne vypieskovalo a používalo by sa ako  parkovisko. 
Pán poslanec Ing. Piešťanský sa spýtal, či je už vyriešená dopravná situácia zákazu vjazdu  
nákladných áut v tejto časti obce. Na danú  otázku odpovedal starosta, áno dopravná situácia 
v tejto časti obce je vyriešená, ale z  nedostatku finančných prostriedkov neprišlo k realizácií 
dopravného značenia. Pán poslanec Sliva navrhol, že by sa mohol na budúce OZ  zaradiť bod 
programu, umiestnenie radarov do obce. Informoval poslancov,  že na umiestnenie radarov 
v obci je dotácia a informácie okolo dotácie zistí a bude informovať na ďalšom zasadnutí OZ.  
    
 

Uznesenie č.16/2011 
 
OZ schválilo úpravu priestoru medzi chodníkom a plotom dolného cintorína na plochu pre 
parkovanie osobných vozidiel, v prípade dostatočného množstva finančných prostriedkov 
z podieľových daní.  
 

Hlasovanie: 
 

za                      6 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
k bodu 7 
Určenie spôsobu predaja obecného pozemku 
 
Starosta obce informoval poslancov o možnosti predaja obecného pozemku a informoval 
poslancov. Poslanci  spoločne usúdili, že pre  predaj tohto  pozemku  by bol najlepšie použiť 
spôsob „ Prípadu  hodný osobitného zreteľa“.  Pán poslanec Sliva navrhol, aby starosta do 
ďalšieho zastupiteľstva pripravil zmluvu o predaji a stanovil  cenu predávaného pozemku, 
 aby OZ mohlo uvedenú žiadosť na jedenkrát schváliť.  
 
 

Uznesenie č. 17/2011 
 

OZ odporúča starostovi pripraviť kompletnú dokumentáciu k predaju obecného pozemku. 
v k.ú. Dechtice žiadatelke Jane Ciuttiovej s dôkladným zdôvodnením prípadu hodného 
osobitného zreteľa.   
                                                                                                                                                                                                                  
 

Hlasovanie: 
 

za                      6 
proti                 0 
zdržal sa          0 



 
 
k bodu č. 8 
Riešenie sťažností Petra Hlavatoviča 
 
Starosta obce oboznámil poslancov so sťažnosťou, ktorú napísal Peter Hlavatovič na svoju 
susedu Valériu Martinkovičovú. Prečítal sťažnosť pred menovanými  susedmi a požiadal ich  
o vyjadrenie sa k sťažnosti. Menovaní susedia sa obviňovali zo vzájomných krívd.   
Pán Hlavatovič povedal, že ak p. Martinkovičová nebude vypúšťať ošípanú do výbehu a bude 
ošípanú chovať len v chlieve a zamuruje dvierka nebude problém. Pokiaľ bude smrad na 
jednej strane, potiaľ bude aj na druhej.  Pani Martinkovičová povedala, že nezamuruje dvierka 
na chlieve. Obecné zastupiteľstvo sa snažilo, aby obidve strany dospeli k dohode.   
 
 

Uznesenie č. 18/2011 
 
OZ berie na vedomie sťažnosť p. Hlavatoviča. OZ riešilo sťažnosť v prítomnosti oboch strán  
( p.Hlavatoviča s manželkou a p. Martinkovičovej). Menovaní sa nedokázali vzájomne 
dohodnúť na riešení problému. (Preto im OZ doporučuje riešiť spor súdnou cestou). Zároveň 
stavebná komisia spoločne so starostom, prípadne ďalšími členmi OZ, preverí skutkový stav 
na mieste.  
 

Hlasovanie: 
 

za                      6 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
k bodu 9 
ZŠ požiadavka na pokračovanie činnosti 2.oddelenia školského klubu detí a udelenie 
výnimky z najnižšieho počtu žiakov v triede 
 
 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou riaditeľky školy na pokračovanie činnosti 2. 
oddelenia školského klubu detí.  
 
 
 

 
 

 Uznesenie č. 19/2011 
 
 
OZ odporúča  starostovi žiadosť riaditeľky školy Mgr. Rajnícovej o pokračovanie činnosti 
2.oddelenia školského  klubu detí preveriť a OZ  presúva tento bod programu   na rokovanie 
OZ v najbližšom termíne.  
 
 
 



 
Hlasovanie: 

 
za                      6 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
 
Ďalej informoval poslancov so žiadosťou o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov ZŠ 
v triede v ročníkoch 2.a3.  Starosta obce informoval poslancov, že nie je dôvod,  aby OZ 
neschválilo žiadosť, nakoľko to nie je financované z  rozpočtu obce.   
 
 
 
 

 Uznesenie č. 20/2011 
 
OZ schvaľuje výnimku z najnižšieho počtu žiakov ZŠ v triede v ročníkoch 2.a 3. v zmysle 
žiadosti riaditeľky školy Mgr. Rajnícovej. 
 

Hlasovanie: 
 

za                      6 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
k bodu 10   
Správa o inventarizácií majetku 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so Správou o inventarizácii v roku 2010.  
Viď  príloha zápisnice. 
 
 

Uznesenie č. 21/2011 
 

OZ berie na vedomie  správu o inventarizácii v roku 2010. 
 
 

 
Hlasovanie: 

 
za                    6 
proti                0 
zdržal sa         0 

 
 
 
 



k bodu 11 
Schválenie smernice na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so Smernicou na zabezpečenie postupu 
vybavovania sťažností a petícií. Viď príloha zápisnice. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
predloženú smernicu.  
 
 

Uznesenie č. 22/2011 
 

OZ schválilo smernicu na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií. 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                      5 
                                                           proti                 0 

zdržal sa         1 
k bodu 12 
Rôzne 
 
Žiadosť o zamestnanie do MŠ Dechtice pozícia kuchárka: 
 
-  Zuzana Kulichová  Dechtice č.d. 93 
-  Emília Sedláková, Dechtice 73 
-  Michaela Danková, Dechtice 231 
 
 
Obec Dechtice nemá voľné pracovné miesto na pozíciu kuchárky v MŠ Dechtice, z tohto 
dôvodu je  žiadosť  menovaných  bezpredmetná. 
 
 
Monika Jakúbková – doplnenie žiadosti o prepožičanie kultúrneho domu a súhlas s akciou.  
 
Dňa 22.10.2011 plánujem zabezpečiť Maškarný ples, bude to zábava pre uzatvorenú 
spoločnosť.  
 

 
Uznesenie č. 23/2011 

 
OZ schvaľuje prenájom KD na deň 22.10.2011 v zmysle žiadosti p. Moniky Jakúbkovej. 
 

Hlasovanie: 
 

za                     4 
proti                 0 
zdržal sa         2 

 
 
 



Heteš František –  žiadosť na pridelenie opatrovateľky k svojej  matke Márii Hetešovej 
 
 
 
OZ berie na vedomie žiadosť Františka Heteša o opatrovateľskú službu pre p. Máriu 
Hetešovú. OZ odporúča starostovi obce  postupovať v zmysle platnej legislatívy. Na základe 
ďalšieho šetrenia  OZ rozhodne o pridelení opatrovateľskej služby na nasledujúcom zasadnutí 
OZ.   

 
Hlasovanie: 

 
za                     6 
proti                 0 
zdržal sa          0 

 
 
Anna Pullmannová – žiadosť o opatrovateľku službu 
 
 
OZ berie na vedomie žiadosť Anny Pullmanovej  o opatrovateľskú službu. OZ odporúča 
starostovi obce  postupovať v zmysle platnej legislatívy. Na základe ďalšieho šetrenia  OZ 
rozhodne o pridelení opatrovateľskej služby na nasledujúcom zasadnutí OZ.   

 
 
 

Hlasovanie: 
 

za                    7 
proti                0 
zdržal sa         0 

 
 
 
 
k bodu 13 
Diskusia 
 
Starosta obce oboznámil poslancov, že tento rok sa Deň detí uskutoční dňa 28.5.2011 so 
začiatkom o 15.00 v areáli  futbalového ihriska. O zábavu detí sa postará Šiši Šašo. 
 
Poslanec Tibor Stračár sa spýtal starostu, ako dopadlo rokovanie na Arcibiskupskom úrade v 
Trnave. Arcibiskupský úrad je ochotný vymeniť pozemky pod inžinierske siete v pomere 1:3.  
Pani právnička na Arcibiskupskom úrade v Trnave povedala, že potrebuje od obce 
zhodnotenie odhadcom. Starosta obce oboznámil prítomných, že o takého zhodnotenie 
požiadal Ing. Švecovú a potom to odovzdá na Arcibiskupský úrad v Trnave na ďalšie 
jednanie.  
 
 
 
 



 
k bodu 14 
Návrh na uznesenie 
 
Ing. Ľuboš Piešťanský prečítal uznesenie obecného zastupiteľstva, starosta dal hlasovať. 
  
  

Hlasovanie: 
 
                                                             za                   7      
                                                             proti               0                                           
                                                             zdržal sa        0 
 
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
V Dechticiach, 20.mája 2011  
 
 
 
Overovatelia: 
 
Dominik Sliva                            ................................................. 
 
Andrej Machovič                       .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Karol Zachar 
                                                                                                      starosta obce 


