
 
 

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

konaného 10.06.2011 v zasadačke obecného úradu Dechtice 
 
 
 
 
Počet poslancov:                                        9 
Starosta obce:                                             Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                     7    
Počet ospravedlnených poslancov :           2  (Dominik Sliva), (Tibor Stračár) 
Hostia:                                                        1       
 
 
 
 
 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Záverečný účet obce Dechtice za rok 2010 

5. Určenie platu starostu obce podľa novely zákona 253/1994 o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov  

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. 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 7 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 Štefana Uhra a pána Pavla Danku. Ing. Petra Roháča poveril tvorbou 
a zapísaním uznesenia.  
 
 

 

Hlasovanie: 

 

za                      7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

Program bol jednomyseľne schválený. 
 
 
 
k bodu 3 

Kontrola plnenia a úloh a uznesení 

 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v  uznesení č.17/2011 nie je jasne 
definované o akú parcelu sa jedná a nie je definované podľa akého zákona sa predaj 
realizuje a preto je potrebné tieto údaje  doplniť.  Uznesenie č. 19/2011 pokračovanie 
činnosti 2.oddelenia školského klubu detí: starosta obce preveril nutnosť otvorenia 2. 
oddelenia  školského klubu detí. Ostatné uznesenia boli splnené.  
 
 
 
k bodu 4 

Záverečný účet obce Dechtice za rok 2010 
 
 
Záverečný účet obce Dechtice predložila ekonómka p. Kalašová a odpovedala pánom 
poslancom  na otázky.  
 

 
   Uznesenie č.24/2011 

 
      OZ schvaľuje: 

1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad 
2. vyčíslený  hospodársky výsledok použiť ako zdroj tvorby rezervného fondu vo výške 

100 % v sume 87 091 eur.    
 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 



 

 

k bodu 5 

Určenie platu starostu obce podľa novely zákona 253/1994 o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov  

 
Tento bod programu predniesol pán Ing. Peter Roháč a oboznámil poslancov OZ 
z aktuálnou  novelou  zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a dal návrh na plat 
starostu.  
 
 

Uznesenie č. 25/2011 

 
OZ schvaľuje v zmysle zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu obce 
Dechtice od 1.6.2011 na čiastku 2 361,- €. 
  

 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

 
Po tomto bode programu  bolo podozrenie, že pán Michal Maška nahráva  zasadnutie 
obecného  zastupiteľstvo bez oznámenia. Preto sa   pán Pavol Danko spýtal  pána Michala 
Mašku: Pán Maška, čo to máte pod rukou? Nahrávate zasadnutie obecného zastupiteľstva? 
Pán Maška odpovedal: Nič telefón  a  nenahrávam. Starosta obce upozornil pani Katarínu 
Lukačovičovú, aby táto skutočnosť bola uvedená v zápisnici obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
 
k bodu 6 

Rôzne   
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v školskom roku 2011/2012 sa 
prihlásilo do školského klubu 33 detí. V jednom školskom klube, podľa zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  je možné umiestniť v jednom oddelení školského klubu 25 detí a preto je nutné 
otvoriť 2. oddelenie školského klubu detí. Starosta obce navrhuje schváliť 2. oddelenie 
školského klubu.  
 
 
 
 



Uznesenie č. 26/2011 

 
OZ schvaľuje otvorenie 2. oddelenia školského klubu detí v školskom roku 2011/2012. 
 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
 
Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné doplniť spôsob prevodu predaja 
majetku.  Tento spôsob predaja majetku musí po schválení byť uverejnení na internete.  
 
 

Uznesenie č. 27/2011 
 
OZ schvaľuje spôsob predaja podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v úplnom znení obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu 
vlastníctva podľa § 9a ods. 8 písm. e) nehnuteľného majetku Obce Dechtice, a to pozemku 
v katastrálnom území Dechtice, obec Dechtice, parcely registra „C“ č. 640/104 zastavaná 
plocha vo výmere 359 m², ktorá vznikla oddelením z parcely registra „C“ č. 640/72 
zastavaná plocha vo výmere 3728 m² geometrickým plánom č. 2/2011 na oddelenie 
pozemkov parc. č. 640/72, 104 a určenie vlastných práv, geometrický plán autorizačne 
overený Ing. Petrom Simeonovom dňa 17.1.2011, úradne overený Správou katastra 
Trnava dňa 27.1. 2011 pod č. 78/2011. Oddelená parcela registra „C“ č. 640/72 vo výmere 
3369 m² zostáva naďalej vo vlastníctve Obce Dechtice.  

 
  Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov,  že tento rok je jarmok 16.7.2011 
a poplatok za stánok je 3,50 €  a remeselníci sú oslobodení od poplatku.  
 

Uznesenie č. 28/2011 

 

OZ schvaľuje: 
1. termín Karmelského jarmoku na 16.7.2011 
2.   usporiadanie Jarmočnej veselice v KD 16.7.2011  

 

  Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 



 

k bodu 7 

Diskusia 

      V diskusií vystúpil pán Michal Maška, ktorý hrubým spôsobom urážal poslancov i                   
      starostu obce. 

 
 
       Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
V Dechticiach, 10. júna 2011  
 
 
 
Overovatelia: 
 
Štefan Uher                               ................................................. 
 
Pavol Danko                             .................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                 Karol Zachar 

                                                                                 starosta obce 


