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

konaného 02.03.2012 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 
 
 
Počet poslancov:                                        9 
Starosta obce:                                             Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                     7    
Počet ospravedlnených poslancov :           2  (Dominik Sliva, Štefan Uher) 
 
 
Program: 

 
      1.   Otvorenie.            

2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení. 
4. Separácia a spracovanie bioodpadu  - informácia s prezentáciou (Ing. Ročiaková) 
5. Návrh a schválenie komisie podľa zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a 
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 Ing. Ľuboša Piešťanského a Bc. Petru Markovú. Ing. Petra Roháča poveril tvorbou 
a zapísaním uznesenia.  

 
 

Hlasovanie: 

 

za                      7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

Program bol jednomyseľne schválený. 
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k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 

 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s plnením uznesení s predchádzajúceho 
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že boli splnené všetky uznesenia.     
 
k bodu 4 

Separácia a spracovanie bioodpadu  - informácia s prezentáciou (Ing. Ročiaková) 

 

 
 Ing. Ročiaková  oboznámila prítomných poslancov s prezentáciou - separácia 
a spracovanie  bioodpadu. Vysvetlila čo je cieľom  separácie:  

• znížiť náklady samosprávy na zber a zvoz komunálneho odpadu na  skládku (až 
40% komunálneho odpadu z domácností tvorí biologicky rozložiteľný odpad, 
ktorý je možné kompostovať)   

• začiatok separácie biologického odpadu v rodinných domoch - blíži sa termín 
legislatívnej povinnosti separovať biologicky odpad – rok 2013) 

• životné prostredie – podpora ekologických riešení, ktoré sú ekonomicky výhodné. 
        Akým spôsobom sa dá robiť separácia: 

• pridelenie domácich kompostérov do domácností žijúcich v rodinných 
domoch, ktoré majú záujem v nich kompostovať biologický odpad 

• možná finančná spoluúčasť (v prospech zapojenej domácnosti) z rozpočtu 
obce vo výške 50 % z celkovej ceny kompostéra.  

• ku každému pridelenému  kompostéru bude zdarma pridaná brožúrka 
o kompostovaní – rady ako správne kompostovať v kompostéroch.  

          Nakoniec prezentácie p. Ing. Ročiaková ponúkla k predaju kompostéry.  
 
         Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o separácií a spracovaní bioodpadu .   

 

 

k bodu 5 

Návrh a schválenie komisie podľa zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a 

 
Starosta obce oboznámil poslancov, že ako každý rok  i tento rok  je potrebné  zvoliť 
komisiu na vykonanie kontroly podľa zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a.   
 

Uznesenie č. 01/2012 

 
OZ schvaľuje komisiu v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a. v zložení: Štefan Uher, 
Bohuš Valovič, Tibor Stračár, Dominik Sliva, Ing. Ľuboš Piešťanský, Bc. Petra Marková, 
Andrej Machovič, Pavol Danko a Ing. Peter Roháč.  
 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 
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k bodu 6 

Rôzne   
 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s odpoveďou na návrh riešenia 
investičného zámeru, týkajúceho sa zastavovacej štúdie rodinných domov  v katastrálnom 
území Dechtice. Ekonomická rada Trnavskej arcidiecézy na svojom zasadnutí prerokovala 
aj návrh investičného zámeru zastavovanej štúdie rodinných domov v katastrálnom území 
Dechtice, ktorej obstarávateľom je Obec Dechtice.  Na základe žiadosti farnosti Dechtice 
aj Obce Dechtice ekonomická rada zvažovala možnosti ako využiť pozemky 
v katastrálnom území Dechtice vo vlastníctve farnosti Dechtice. Členovia ekonomickej 
rady Trnavskej arcidiecézy súhlasia so zámenou časti predmetného pozemku podľa 
vypracovaného geometrického plánu a to novovytvorenej parcely č. 885/20 zastavaná 
plocha o výmere 2613m² za účelom zrealizovania výstavby miestnej komunikácie. 
Podmienkou uskutočnenia zámeny pozemku s Obcou Dechtice ako investorom miestnej 
komunikácie je skutočnosť, že výstavba komunikácie bude ukončená najneskôr v lehote do 
31. decembra 2014. V opačnom prípade prevod vlastníckeho práva na Obec Dechtice 
nebude platný a celkový investičný zámer v tejto časti nebude vykonaný podľa dohody. 
V prípade nedodržania tejto podmienky, bude mať farnosť právne zabezpečenú možnosť 
navrátenia pozemku do svojho vlastníctva. Arcibiskupský úrad žiada predložiť  overenú 
kópiu uznesenia Obecného zastupiteľstva, na ktorom bola výstavba miestnej komunikácie 
schválená v navrhovanom termíne, vrátane možnosti navrátenia pozemku. Po prečítaní 
odpovede  sa rozbehla diskusia.  
Poslanec Ing. Piešťanský - obec, ktorá bude financovať stavbu komunikácie 
a inžinierskych sietí zatiaľ nemá záruky, že cirkev bude pozemky predávať a nepozná ani 
spôsob ich predaja.  
Starosta Zachar – je jedno riešenie, že by vlastníci pozemkov vypustili na cestu zo záhrad, 
pripravilo by sa podložie a neskoršie by sa dorobila cesta.  
Poslanec Stračár – v prípade, že obec nebude súhlasiť s návrhom Arcibiskupského úradu, 
je možnosť druhej alternatívy, cesta sa vybuduje na konci pozemkov súčasných majiteľov 
záhrad (od ihriska ku škole) tak, že každý majiteľ záhrady odstúpi obci časť pozemku na 
ktorej obec vybuduje cestu a inžinierske siete. S týmto majitelia pozemkov predbežne 
súhlasia, ale nepáči sa im, že  cirkev príde bez problémov a bez akýchkoľvek nákladov 
k ceste, pri ktorej môže so ziskom predávať stavebné pozemky na opačnej strane cesty.  
Poslanec Danko – je mi jasné, že každý z majiteľov pozemkov ich chce využiť na stavabu 
rodinného domu , ale hodnota cesty je vysoká a obec nemá finančné prostriedky  na túto 
infraštruktúru. Treba vybudovať aj iné cesty ako je napríklad cesta pod cintorínom, cesta 
pri obecnej bytovke. 
Poslanec Danko – zo strany arcibiskupského úradu je to alibistický prístup. 
Ing. Roháč – navrhujem vyvolať rokovanie s Arcibiskupským úradom, na ktorom  
vysvetlia svoje zámery.  
 
 
 

Uznesenie č. 02/2012 
 
OZ berie na vedomie odpoveď Arcibiskupského úradu Trnava ohľadom návrhu riešenia 
investičného zámeru - zámena pozemkov. OZ navrhuje vyvolať rokovanie 
s Arcibiskupským úradom a tiež s vlastníkmi pozemkov o vhodnejšom riešení 
pripravovaného stavebného obvodu.  
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Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 
 
Tibor Stračár a Oľga Stračárová, - žiadosť o vyriešenie opakujúcich sa záplav   

v Kátlovskej ulici. 
 
Podpísaní Tibor Stračár a Oľga Stračárová Vás žiadame o vyriešenie opakujúceho sa 
problému a to vytápanie našich a susedných pozemkov vodou, ktorá steká z ornej pôdy 
poľnohospodárskeho družstva. Situácia sa opakuje pravidelne po výdatnejších dažďoch. 
Voda nám spôsobila značné materiálne škody. 
Starosta obce informoval poslancov, že táto časť obce je  čo sa týka protipovodňových 
opatrení v zlom stave a bude potrebné urobiť nejaký projekt, aby sa zabránilo 
zaplavovaniu pozemkov. Toto zaplavenie bolo vidieť i na obecnom ihrisku.  
Starosta povedal, že je dobre, že tam fungujú staré drenáže a voda je pomerne rýchlo 
odvedená.     
 
 

Uznesenie č. 03/2012 

 
OZ odporúča starostovi obce riešiť okamžite problém zaplavovania pozemkov 
v Kátlovskej ulice vodou  z Farského – hlavne odvodom vody po bývalej panelovej ceste 
v spolupráci s PD Dechtie..  
 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

 

4 bytovka PD Dechtice, Ľuboš Horváth, 919 53  Dechtice 328 

 
Žiadosť o riešenie odtoku prívalových vôd – Dolu podpísaní Ľ. Horváth, D.Manca, J. 
Pauerová, J. Gajdošík, bytom Dechtice 328, s cieľom znížiť – odstrániť nepriaznivé 
dôsledky zo záplav a z dôvodu ochrany pred vytápaním nášho obydlia, žiadame o riešenie 
odvodu prívalových vôd, ktoré sa tu hromadia pri extrémnych zrážkach, topení snehu 
a tým ohrozujú naše bývanie.   
 
Starosta obce informoval poslancov, že toto je druhé miesto, ktoré je veľmi často 
zaplavované. 
Ing. Piešťanský sa spýtal, či by nebolo vhodné dohodnúť sa s predsedom družstva,  na 
inom smere  orania  v  miestach nad bytovkou tak, bola voda zachytávaná v brázdach 
a nestekala tak rýchlo k bytovke. 
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Poslanec  Danko -  pri mojom dome sa už orie iným smerom, pri pozemkoch máme 
prekopaný kanál na odvod vody,  ale PD pri oraní  vždy kanál zasype a my to potom 
musíme ručne prekopávať.    
 

 

 

Uznesenie č. 04/2012 

 

 
OZ berie  na vedomie žiadosť 4bytovky PD Dechtice a odporúča starostovi riešiť 
predchádzanie záplavových vôd pri bytovke PD v súčinnosti s PD Dechtice.   

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Bohuš Valovič – žiadosť o jednorázový prenájom KD za účelom usporiadania 
spoločenskej akcie  dňa 8.4.2012. 
 
Poslanci sa spýtali starostu obce, či sa odovzdáva kultúrny dom pri každej akcii a či ústne 
alebo písomnou formou? Starosta obce odpovedal - KD dom sa preberá pri každej akcii 
ústne, ale tohto termínu  bude odovzdávaný písomnou formou.  
 
  

Uznesenie č. 05/2012 

 
OZ schvaľuje žiadosť o jednorazový prenájom KD – Bohušovi Valovičovi za účelom 
usporiadanie spoločenskej akcie 8.4.2012 s podmienkou, že do 9.3. 2012 o tento termín 
neprejavia záujem spoločenské organizácie v obci.  
 

Hlasovanie: 

 

za                     6 

proti                 0 

zdržal sa          1 

 
 
Kontrolórka obce Bc. Zdenka Mašková predložila na schválenie Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky obce Dechtice na I. polrok 2012. 
V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám „ Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2012“ s týmto zameraním na: 
 

- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami 

- kontrolu príjmov a výdavkov 
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátanie 

nariadení 
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- kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva 
- kontrolu správnosti a evidencie dodávateľských faktúr 
- kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly a dodržiavania 

postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly 
 
 

 Uznesenie č. 06/2012 
 

 
OZ schvaľuje plán práce obecnej kontrolórky na I. polrok 2012. 
 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Milan Škarbala a Lukáš Škarbala, V. Clementisa 6643/35, Trnava – žiadosť o odkúpenie 
priľahlého pozemku parcelné č. 528/1 uvedeného na LV  1523 v k.ú. Dechtice na účely 
prístupu k pozemku nami vlastnenom parcelné č. 529/2, 529/1 a v záujme ochrany 
predmetu vlastníctva.    
 

Uznesenie č. 07/2012 

 
OZ zamieta žiadosť Milana Škrabalu a Lukáša Škrabalu o odkúpenie priľahlého 
pozemku  parcelné číslo 528/1. 
 

 

k bodu 7 

Diskusia 

Starosta obce informoval poslancov o získaní dotácie na kapitálové výdavky projektu: „ 
Obnova románskeho kostola Všetkých Svätých v Dechticiach – I. etapa“. Uvedená dotácia 
je poskytnutá z rezervy predsedníčky vlády SR v rámci programu Náš vidiek vo výške 
6619,-€.  

Poslanec Danko sa spýtal na projekt Verejného osvetlenia. Starosta informoval, že 
v tomto projekte sme neuspeli, ale ak to bude možné, našu  žiadosť na verejné osvetlenie 
zopakujeme. Momentálne je priorita obecného úradu Románska rotunda.  

Starosta obce informoval poslancov o KD - schody, vymaľovanie, vybrúsenie a natretie 
parkiet.  

Poslanci upozornili starostu obce o nutnosti čistenia potoka Blava, ohľadom čoho je 
potrebné napísať list  na Povodie Váhu so žiadosťou o jeho vyčistenie. 

Poslanci ďalej požiadali starostu o zasklenie čakárne na námestí - smer Trnava.  

Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 31.5.2012.      
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       Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
V Dechticiach, 02. marca 2012  
 
Zapisovateľka:  Katarína Lukačovičová    ............................................... 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Ľuboš Piešťanský                               ................................................. 
 
 
Bc. Petra Marková                                    .................................................. 
 
 

                                                                                  

Karol Zachar, starosta obce 


