
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 16.02.2016 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Bc. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :              2 / Bohuš Valovič, Štefan Uher/ 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

Program: 

 

      1.   Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2015 

5. Informácia o výzvach z Eurofondov k investičným akciám 

6. Schválenie VZN č. 2/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu doplnku č. II. 

Územného plánu obce Dechtice 

7. Schválenie VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

k bodu 1 

Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí. 

Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupiteľstva je 7 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné.  

Následne starosta vyzval prítomných poslancov k prípadnému návrhu na zmenu programu. 

Poslanci nemali iný návrh. 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 1/2016. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 01/2016 zo dňa 16.02.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program  zasadnutia OZ. 

 

 



k bodu 2 

Určenie overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice  Mgr. Zdenku Maškovú, za overovateľov 

zápisnice  Pavla Mancoviča a Pavla Danka. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Ing. Petra 

Roháča. 

 

k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 

 

Na zasadnutí dňa 10. 12. 2016 boli prijaté uznesenia číslo 52/2015 až číslo 71/2015, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

k bodu 4 

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2015 

 

Hlavná kontrolórka PhDr. Zlatica Opáleková predniesla OZ Správu o kontrolnej činnosti za rok 

2015. 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach po prerokovaní k predloženej správe nemalo námietky. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 2/2016. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 02/2016 zo dňa 16.02.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Dechtice za rok 2015. 

 

 

 

k bodu 5 

Informácia o výzvach z Eurofondov k investičným akciám 

 

a). Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výzve Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR na Dotáciu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 

a na vybavenie telocvične na rok 2016. Pri uchádzaní sa o dotáciu na výstavbu telocvične je 

potrebné spolufinancovanie: 

- Pri bežných výdavkoch min 5% z objemu poskytnutého ministerstvom 

- Pri kapitálových výdavkoch min 10% z objemu poskytnutého ministerstvom 

Následne starosta navrhol OZ schváliť žiadosť o dotáciu na výstavbu telocvične 

 

Po  prerokovaní dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 3/2016 



Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 03/2016 zo dňa 16.02.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  súhlasí, so žiadosťou obce o Dotáciu na rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 

a zároveň súhlasí so spolufinancovaním Obce Dechtice. 

 

b). Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výzve Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na  projekt – „Rozšírenie MŠ Dechtice.“  Pri 

uchádzaní sa o finančné prostriedky z Eurofondov je potrebné spolufinancovanie – 5% 

spoluúčasť obce Dechtice. 

 Následne starosta navrhol OZ schváliť účasť na projekt – Rozšírenie MŠ Dechtice. 

 

Po  prerokovaní dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 4/2016 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 04/2016 zo dňa 16.02.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  súhlasí, aby sa obec Dechtice zapojila do projektu na 

rozšírenie MŠ Dechtice a zároveň súhlasí so spolufinancovaním obce Dechtice.  

 
 

 

 

k bodu 6  

Návrh a schválenie VZN č. 2/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu doplnku č. 

II. Územného plánu obce Dechtice  

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 2/2016 , ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Návrhu doplnku č. II. Územného plánu Obce Dechtice, ktorý bol dňa 

01.02.2016 zverejnený na webovej a informačnej tabuli a elektronicky poslaný poslancom OZ 

Dechtice. 

Zo strany poslancov a občanov neboli žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 2/2016, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice . 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 5/2016. 



 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 05/2016 zo dňa 16.02.2016 

 

OZ schvaľuje VZN č. 2/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu doplnku č. II. 

Územného plánu obce Dechtice 

 

 

 

k bodu 7 

Návrh a schválenie VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom  

 

Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 1/2016 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, ktorý bol dňa 29.01.2016 

zverejnený na webovej a informačnej tabuli a elektronicky poslaný poslancom OZ Dechtice. 

Zo strany poslancov a občanov neboli žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 1/2016 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 6/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 6/2016 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ schvaľuje  VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 

  

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 8 

Rôzne 

 

Starosta obce informoval o havarijnom stave prečerpávačky splaškových vôd pod 

cintorínom a o možnosti jej rekonštrukcie. Ďalej informoval OZ o zámere TAVOSU fakturovať 

obci Dechtice za dažďové vody, ktoré tečú do čističky odpadových vôd z obecnej dažďovej 

kanalizácie.  

 Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 7/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 7/2016 zo dňa 10. 12. 2015 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o prečerpávačke splaškových vôd pod 

cintorínom a o čističke odpadových vôd. 

  

Starosta obce informoval OZ, že Združenie AVE doplnilo  žiadosť k drobnej stavbe 

sochy Panny Márie s dieťaťom na Svätodušnici o nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva medzi 

vlastníkom  pôdy LPU Dechtice a Združením AVE bola doručená na Obecný úrad Dechtice 

dňa 15. 02. 2016  

 

Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 8/2016 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 8/2016 zo dňa 16. 02. 2016 

 

OZ berie na vedomie Nájomnú zmluvu medzi vlastníkom pôdy LPU Dechtice a Združením 

AVE. 

 

Informácia starostu obce o úspešne ukončených investičných akciách roku 2015 ku 

ktorým patrí aj Revitalizácia Románskej rotundy. Tiež informoval OZ o  kontrole na mieste 

k projektu: „Revitalizácia Románskej rotundy Dechtice“.  

 Kontrola nezistila žiadne nedostatky a zostávajúca suma bude obci vyplatená v plnej výške.  

Starosta zároveň informoval o podmienke zriadenia záložného práva k nehnuteľnosti 

Románskej rotundy. Jedným zo záväzkov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Ministerstva pôdohospodárstva bolo zriadenie záložného práva na zrekonštruovanú 

nehnuteľnosť a priľahlých pozemkov. 



 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 9/2016 

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 9/2016 zo dňa 16. 02. 2016 

 

a) OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o úspešne ukončených investičných 

akciách za rok 2015 a o kontrole na mieste k projektu: „ Revitalizácia Románskej 

rotundy Dechtice.  

b) OZ schvaľuje zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam k zmluve č. 

Z2213012006601 v prospech záložného veriteľa – Ministerstvo pôdohospodárstva SR. 

 

 

k bodu 9 

Diskusia 

 

Poslanec Ing. Peter Roháč upozornil: 

-  na nebezpečnú a neprehľadnú dopravnú situáciu v Uličke. 

OZ navrhlo riešiť problém neprehľadnosti pomocou dopravného značenie – zákaz vjazdu 

všetkým motorovým vozidlám, 

- ďalej upozornil na znovu poškodenú dlažbu n a námestí pred obchodom COOP Jednota  

starosta odpovedal, že o danej situácii vie. Dlažbu poškodzujú autá, ktoré zásobujú obchod a že 

na to upozornil vedúcu predajne , ktorá prisľúbila nápravu. 

- tiež upozornil na parkovanie pred vchodom do Reštaurácie vo Dvore a pred KD. 

OZ navrhlo riešiť problém parkovania  dopravným značením tak, aby vodiči nechávali na 

chodníku priestor pre chodcov.  

 

Poslanec Pavol Danko upozornil na nebezpečnú situácii pri p. Martinkovičovi, kde sú ohrození 

chodci.  

Starosta odpovedal, že situácia sa bude riešiť zamedzením prechodu pre autá. 

Poslanec Pavol Danko sa ďalej informoval ako sa postupuje pri riešení Detského ihriska. 

Starosta odpovedal, že sa môže začať v projekte k výstavbe detského ihriska. Obec na tento 

účel  vyčlenila finančné prostriedky z rozpočte obce. 

 

k bodu 10 

Záver 

 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 



V Dechticiach, 16. 02. 2016 

 

 

 

 

zapisovateľka:  Mgr.  Zdenka Mašková                  .................................................. 

 

 

Overovatelia:     Pavol Mancovič                                      .................................................. 

                 

                           Pavol Danko                                           ..................................................               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Bc. Karol Zachar 

                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


