
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 13. 09. 2016 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Bc. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        6 + 2 poslanci prišli v priebehu rokovania                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :              1 / Andrej Machovič/ 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/8 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Kontrola plnenia rozpočtu obce a jej rozpočtovej organizácie k 31. 08. 2016 

5. Rozpočtové opatrenia číslo 6 a 5 

6. Návrh VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ 

s MŠ, Dechtice 514 

8. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce 

Dechtice k 31. 12. 2015 a o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou 

9. Informácia starostu obce o investičných akciách v obci 

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 6 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 38/2016. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  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 13. 09. 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  Bohuša Valoviča  a Pavla Drgoňa. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Štefana 

Uhra. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 39/2016. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 39/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky Mgr. Zdenky 

Maškovej, overovateľov Bohuša Valoviča a Pavla Drgoňa a Štefana Uhra za tvorbu 

a zapísanie uznesení. 

 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 16. 06. 2016 boli prijaté uznesenia číslo 26/2016 až číslo 37/2016, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

 

k bodu 4: Kontrola plnenia rozpočtu obce a jej rozpočtovej organizácie      
k 31. 08. 2016 

 

Prišiel poslanec Ing. Peter Roháč 

Poslancom OZ boli predložené účtovné zostavy o plnení príjmov a čerpaní výdavkov obce 

k 31. 08. 2016. Bežný rozpočet obce  je v príjmovej časti naplnený na   66 %  to je suma 734 

490 € a vo výdavkovej časti je vyčerpaný na  49 % to je suma 271 734 €. 

Kapitálový rozpočet bol v príjmovej časti naplnený na  46 % to je suma 173 111  €  

Kapitálový rozpočet vo výdavkovej časti bol čerpaný na 19%, čo je suma  45 336 €. Príjmové 

fin. operácie boli naplnené na 42% to je suma 8 772 € a výdavkové finančné operácie boli 

naplnené na 95%  to je suma 239 023 €.  

Vlastné príjmy rozpočtovej obce to je ZŠ s MŠ Dechtice  boli 27 995 €. Rozpočtová 

organizácia čerpala rozpočtové výdavky na 63 % to je 288 930 €.  

Celkové príjmy obce k 31. 08. 2016  boli 944 368 € a výdavky 845 023 €. 

Účtovné zostavy o plnení príjmov a čerpaní výdavkov sú súčasťou tejto zápisnice. 

K plneniu príjmov a k čerpaniu výdavkov v rozpočte obce nemali poslanci žiadne 

pripomienky ani doplňujúce otázky, zobrali plnenie príjmov na vedomie a čerpanie výdavkov 

schválili. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 40/2016. 

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. 40/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie  plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie 

výdavkov obce k 31. 08. 2016. 

 



 

k bodu 5: Rozpočtové opatrenia číslo 6 a 5 

Účtovníčka obce zároveň informovala, že starosta obce navrhol zmenu v rozpočte 

rozpočtovým opatrením číslo 5, ktorým boli presunuté finančné prostriedky medzi 

jednotlivými položkami, pričom sa výška rozpočtu nemenila.  

Rozpočtovým opatrením číslo 6 boli zvýšené výdavky rozpočtu obce pri zvýšení 

rozpočtových príjmov vo výške 38 890 € a tiež boli presunuté finančné prostriedky medzi 

výdavkovými položkami. Rozpočtové opatrenia číslo 5 a 6 tvoria prílohu tejto zápisnice 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 41/2016. 

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. 41/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5 a schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 6 na úpravu rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 

 

 

 

k bodu 6: Návrh a schválenie VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na 

čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce 

Dechtice 

 
Zamestnankyňa obce Mgr. Zdenka Mašková predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN 

č. 6/2016 o  výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení na území Obce Dechtice, ktorý bol  dňa 25. 08. 2016 zverejnený na webovej 

a informačnej tabuli a elektronicky poslaný poslancom OZ Dechtice. V návrhu VZN č. 

6/2016 sa mení oproti VZN č. 2/2015 dátum splatnosti platieb za školské stravovanie 

z dátumu 30. dňa v mesiaci na dátum 25. dňa v bežnom mesiaci. Stravné za mesiac september 

a október sa už nebude vyplácať jednou sumou, ale za každý mesiac zvlášť. 
Zo strany poslancov a občanov neboli ďalšie pripomienky.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 42/2016. 

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. 42/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší VZN č. 2/2015 o výške mesačného príspevku na 

čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 43/2016. 

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. 43/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku 

na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice.  

 

k bodu 7: Správa  výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ s MŠ , Dechtice 514   
Starosta obce stručne predniesol poslancom obsah správy výchovno- vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice 514, ktorú dal následne poslancom 

k nahliadnutiu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 44/2016. 

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. 44/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu o výchovno–  vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice 

 

 

 

k bodu 8: Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej 

závierky Obce Dechtice k 31. 12. 2015 a o overení súladu konsolidovanej 

výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou 

 

Účtovníčka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom obce Správu nezávislého audítora 

o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Dechtice k 31. 12. 2015 a o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. Zo strany poslancov 

neboli žiadne otázky.  

Prišiel poslanec Pavol Mancovič 

 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 45/2016 

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. 45/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky Obce Dechtice k 31. 12. 2015 a o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. 

 



 

k bodu 9: Informácie starostu obce o investičných akciách v obci 
Informácie starostu: 

 

- O začatí rekonštrukcie vodovodu  v Uličke 

- Na miestnom futbalovom ihrisku bolo vybudované detské ihrisko 

- Počas prázdnin sa dokončila rekonštrukcia strechy na ZŠ Dechtice 

- 16. 07. 2016 sa počas jarmoku konala Slávnostná kolaudácia a znovu posvätenie 

Rotundy 

- 10. 09. 2016 sa konal 3-ročník súťaže vo varení guláša 

- 17. 09. 2016 sa bude konať družobné stretnutie s obcou Bzenica 

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 46/2016 

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. 46/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce.  

 

k bodu 10:  Rôzne 

 

 

- Starosta obce informoval OZ o potrebe výmazu miestneho Národného výboru 

z obchodného registra. Zo strany poslancov neboli žiadne námietky  

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 47/2016 

 

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. 47/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach súhlasí s výmazom miestneho Národného výboru 

z obchodného registra.  

 

 

- Starosta prečítal sťažnosť občana Milana Machoviča na ohňostroj, ktorý sa konal dňa 

10. 09. 2016 vo večerných hodinách pred KD Dechtice počas svadby. 

Po krátkej diskusii OZ Dechtice navrhlo starostovi obce vypracovať VZN o ohňostrojoch. 

Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 48/2016 

 

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. 48/2016 zo dňa 13. 09. 2016 



Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie sťažnosť občana Milana Machoviča.  

 

- Starosta prečítal list od pútnika Karola Gálika, ktorý navrhuje vyberať parkovné počas 

pútí a tieto peniaze použiť na výstavbu parkovísk pre pútnikov.  

Starosta navrhol, aby mali futbalisti služby pri vyberaní parkovného a časť z vybraných 

peňazí by mohli použiť  na chod TJ Družstevník Dechtice. Poslanci navrhli osloviť 

Združenie AVE, aby vždy pred púťou ohlásili obci konanie verejného zhromaždenia. 

Po diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 49/2016  

 

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. 49/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie list od pána Karola Gálika.  

 

 

- Starosta ďalej prečítal list od Slovenského vodohospodárskeho podniku o odstránení 

nelegálnej skládky biologického odpadu v k. ú. Dechtice. Slovenský vodohospodársky 

podnik žiadosť od Obce Dechtice vo veci odstránia nelegálnej skládky biologického 

odpadu v k. ú. Dechtice odstupuje na priame vybavenie Obci Dechtice. Anton 

Šimončič oboznámil OZ Dechtice s problémom nelegálnej skládky tohto biologického 

odpadu, ktorý mu znepríjemňuje bývanie.  

Po diskusii navrhlo OZ Dechtice, aby na OÚ boli v tejto veci  predvolaný Michal Hlavatovič, 

ktorý má ohradený pozemok na ktorom sa skládka nachádza a Peter Hlavatovič, ktorý na 

pozemok spomínaný biologický odpad nelegálne ukladá.  

 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 50/2016 

 

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. 50/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča predvolať na OÚ Dechtice Michala 

Hlavatoviča a Petra Hlavatoviča vo veci odstránenia nelegálnej skládky biologického odpadu 

v k. ú. Dechtice 

 

-  Starosta oboznámil poslancov OZ Dechtice, že združeniu Borinka končí nájomná 

zmluva.  

Poslanci navrhli, aby bol starosta poverený jednať v rokovaní o predĺžení nájmu.   

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 51/2016 

 

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. 51/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce  rokovať o podmienkach 

prenájmu obecných  pozemkoch za účelom výkonu práva poľovníctva s miestnym PZ 

Borinka Dechtice. 

 

 

 

k bodu 11: Diskusia 

 

- Poslankyňa Marta Kopšíková sa spýtala, či obec už podala projekt na rozšírenie MŠ 

Dechtice.  

Starosta odpovedal, že pôvodný termín na predloženie žiadosti riadiaci orgán ( Ministerstvo 

pôdohospodárstva) zrušil a čakáme na opätovné vypísanie výzvy upravenej o absentujúce 

záležitosti.  Starosta ďalej informoval, že rozšírenie jedálne pre žiakov ZŠ nie je oprávnený 

výdavok a obec túto časť projektu musí zafinancovať z vlastných zdrojov. Preto zároveň 

požiadal členov OZ o možnosť zaradiť túto akciu do rozpočtu roku 2017. 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 52/2016 

 

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. 52/2016 zo dňa 13. 09. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ukladá starostovi obce pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 

rozpočtovať vo výdavkovej časti čiastku na rekonštrukciu školskej jedálne.  

 

V diskusii ďalej vystúpil poslanec Peter Roháč, ktorý žiadal o doplnenie zvukového 

vybavenia v KD Dechtice. 

Starosta odpovedal, že zvukové vybavenie sa môže zaradiť do rozpočtu na rok 2017. 

 

V diskusii vystúpil farár Mgr. Miroslav Kováč,  upozornil na chýbajúce sociálne zariadenie 

pri dome smútku a zároveň požiadal o jeho vybudovanie. 

Starosta odpovedal, že sociálne zariadenie pri Dome smútku bude v blízkej dobe vybudované 

Pán farár ďalej oznámil, že trnavský arcibiskup Ján Orosch prejavil záujem odslúžiť svätú 

omšu v kostole Všetkých svätých. Táto svätá  omša by sa mala konať dňa  30. 10. 2016 

o 10:30 hod. 

 

 

 

k bodu 12: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 



 

 

 

 

 

v Dechticiach, 13. 09. 2016 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:     Bohuš Valovič                                         .................................................. 

                 

                           Pavol Drgoň                                             ..................................................               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Bc. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


