
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 16. 06. 2016 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Bc. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7 + 1 poslankyňa prišla v priebehu rokovania                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :              1 / Pavol Danko/ 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/8 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Správa HKO o vykonanej kontrole 

5. Plán HKO na II. polrok 2016 

6. Návrh VZN č. 4/2016 o odpadoch 

7. Návrh VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice 

8. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu 

9. Rozpočtové opatrenia č. 4/2016 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. 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 26/2016. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 26/2016 zo dňa 16. 06. 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  Štefana Uhra a Jozefa Holického. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Štefana 

Uhra. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 27/2016. 



Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 27/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky Mgr. Zdenky Maškovej, 

overovateľov Štefana Uhra a Jozefa Holického a Štefana Uhra za tvorbu a zapísanie uznesení. 

 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 28. 04. 2016 boli prijaté uznesenia číslo 10/2016 až číslo 25/2016, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

Prišla poslankyňa Marta Kopšíková 

 

 

k bodu 4: Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole  
 

Hlavná kontrolórka PhDr. Zlatica Opáleková predniesla OZ Správu o vykonanej kontrole. 

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

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 28/2016. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 28/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 

o vykonanej kontrole. 

 

 

k bodu 5: Plán hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 

 

Hlavná kontrolórka PhDr. Zlatica Opáleková predniesla OZ plán kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2016. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 29/2016. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 29/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

 

 

 



k bodu 6: Návrh a schválenie VZN č. 4/2016 o odpadoch 

 
Zamestnankyňa obce Anna Tomášková predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 

4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Dechtice, ktorý bol  dňa 31. 05. 2016 zverejnený na webovej a informačnej tabuli a elektronicky 

poslaný poslancom OZ Dechtice. 

Zo strany poslancov  bola pripomienka od Pavla Drgoňa. Pracovníčka Anna Tomášková 

poslancovi pripomienku vysvetlila. Zo strany poslancov a občanov neboli ďalšie pripomienky.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 30/2016. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 30/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice.  

 

 

k bodu 7: Návrh a schválenie VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce Dechtice   
Pracovníčka obce Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 

5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice, ktorý bol dňa 01.06.2016 zverejnený 

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

Zo strany poslancov a občanov neboli žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 5/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 31/2016. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 31/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Dechtice.  

 

 

 

k bodu 8: Správa Komisie na ochranu verejného záujmu 

 

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Pavol Drgoň, oboznámil poslancov s výsledkom zasadnutia Komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na odovzdané Oznámenia funkcií, činností 

a majetkových pomerov starostu obce a vedúcich zamestnancov obce PhDr. Zlatice Opálekovej 

a  PhDr. Svetlany Zacharovej s výrokom:  



„Komisia potvrdzuje, že vyhodnotením majetkových pomerov bolo zistené, že majetkové 

pomery nepresahujú súhrn platových pomerov a iných vyčíslených príjmov starostu obce 

a vedúcich zamestnankýň. Oznámenia sú v súlade so zákonom.“ 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 32/2016 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 32/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu Komisie na ochranu verejného 

záujmu, že: „Komisia potvrdzuje, že vyhodnotením majetkových pomerov bolo zistené, že 

majetkové pomery nepresahujú súhrn platových pomerov a iných vyčíslených príjmov starostu 

obce a vedúcich zamestnankýň. Oznámenia sú v súlade so zákonom.“. 

 

 

k bodu 9: Rozpočtové opatrenia č. 4/2016 

 
Účtovníčka  Bc. Gabriela Grebečíová prečítala poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 4/2016, 

ktoré bolo poslancom elektronicky zaslané. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.  

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 33/2016 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 33/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2016.  

 

k bodu 10:  Rôzne 

 

- Starosta prečítal žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice o odstránenie popraskaných stien a stropov 

na budove MŠ. Z dôvodu plnenia opatrení, ktoré boli ZŠ s MŠ udelené kontrolou RÚVZ 

zo dňa 09. 02. 2016 a zapísané v zápisnici z výkonu štátneho zdravotného dozoru, ZŠ 

žiada OZ v Dechticiach o zabezpečenie  odstránenia prasklín stien a stropov na budove 

MŠ. Plnenie opatrenia bude skontrolované RÚNZ v mesiaci september 2016. 

Obhliadkou odborníka Pána Hlavatoviča bolo zistené, že materiál na opravu bude stáť 

cca 111,49 €. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 34/2016.  

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 34/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice.  

 

 

- Starosta informoval OZ: a)  že do PP prijal nového zamestnanca Miroslava Mihaloviča. 

Zamestnanec bol prijatý na vykonávanie pomocných prác (kosenie trávy, čistenie jarkov 

a podobne...).  

                                        b) že obec Dechtice sa stala opatrovníkom spoluobčianky  pani 

Alžbety Púdelovej.  

 

                                         c) starosta informoval ,že obec Dechtice obdržala list od 

Banského úradu vo veci predĺženia doby platnosti rozhodnutia OBÚ v Bratislave č. 

3267/2006 zo dňa 29. 12. 2006 o povolení banskej činnosti – otvárky , prípravy 

a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Dechtice. 

Starosta ďalej informoval poslancov, že obec Dechtice zaslala stanovisko k predĺženiu 

doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti v ktorom vyjadruje opätovný 

nesúhlas s predĺžením doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti 

v dobývacom priestore Dechtice. 

Pán Holec navrhol, aby sa do odôvodnenia pridal  dôvod pre nepredĺženie ťažby – 

znečisťovanie vody. Starosta odpovedal, že jedným z dôvodov, ktoré obec uviedla 

v stanovisku obce bol aj tento dôvod. 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 35/2016. 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 35/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce.  

 

- Starosta prečítal list od Pozemkového spoločenstva – Lesná a Pasienkový urbár 

Dechtice , v ktorom urbárnici vyjadrili svoj názor, že parcela by mala zostať vo 

vlastníctve obce, nakoľko táto parcela má pre nich strategický význam – oddeľuje 

parcely v ich vlastníctve. Proti predaju pozemku na zastupiteľstve vystúpil aj pán Peter 

Hlavatovič, ktorý hájil záujmy urbárnikov. 

Po diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 37/2016 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 35/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predaj pozemku parcela č. 3052/4, 

výmera 2 500 m².  

 
- Ing. Peter Roháč informoval OZ o programe počas Karmelského jarmoku, ktorý sa 

v Dechticiach bude konať 16. 06. 2016 – 17. 06. 2016 



Poslankyňa Marta Kopšíková upozornila na zarastené koryto Blavy na námestí a navrhla 

písomne osloviť a požiadať Povodie Váhu o jeho vyčistenie. Starosta odpovedal, že Povodie 

Váhu nejaví dlhodobo záujem o tento úsek Blavy, preto jedenkrát za rok tento úsek vyčistí obec 

na svoje náklady, zvyčajne pred Krmelským jarmokom. 

 

 

k bodu 11: Diskusia 

 

- Stanislav Heteš navrhol, aby  na cintoríne v novom rade boli už len jedno hroby 

z dôvodu šetrenie miesta 

- Poslankyňa Marta Kopšíková navrhla, aby sa v obci zriadil virtuálny cintorín.  

Starosta povedal, že obec o virtuálnom cintoríne uvažuje a táto položka sa môže  narozpočtovať 

do rozpočtu pre rok 2017. 

- Poslanec Peter Roháč navrhol možnosť vytvorenia zoznamu hrobov s fotkami na našej 

obecnej web stránke. 

- Pán Holec upozornil OZ na zrenovovanie areálu klubu dôchodcov. Spomenul, že k 11. 

06. 2016 sa na týchto prácach odpracovalo 220 hodín a že obec prispievala na pracovný 

materiál. Ďalej pán Holec požiadal OZ o zakúpenie stojanov na bicykle.  

Starosta prisľúbil zakúpenie stojanov a následne dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 38/2016. 

 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 38/2016 zo dňa 16. 06. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie zakúpenie stojanov na bicykle. 

 

- Pán Maška sa pýtal na kľúčiky od rotundy.  

Starosta odpovedal, že jedny kľúče sú u pani Pauerovej a druhé kľúče sú u reštaurátora. 

 

- Poslanec Bohuš Valovič predniesol, že občan Dominik Danko chce vymerať kanál na 

dažďovú vodu. 

 

 

 

k bodu 12: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

v Dechticiach, 16. 06. 2016 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:     Štefan Uher                                             .................................................. 

                 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Bc. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


