Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
konaného 13. 12. 2016 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:
Počet ospravedlnených poslancov :

9
Bc. Karol Zachar
6 + 2 poslanci prišli v priebehu rokovania
1 / Ing. Peter Roháč/

prítomnosť / kvórum = 9/8
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia úloh a uznesení
Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dechtice na
rok 2017 a roky 2018 a 2019
6. Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019
7. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 11. 2016
8. Rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2016
9. Návrh a schválenie VZN č.7 o obmedzení používania pyrotechnických
výrobkov na území Obce Dechtice
10. Návrh a schválenie VZN č. 8 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Dechtice
11. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.
12.2016
- príkaz starostu obce
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
13. Žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena pre
Západoslovenskú distribučnú
14. Informácie starostu obce
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

k bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, 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 53/2016.
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. 53/2016 zo dňa 13. 12. 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 Martu Kopšíkovú. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril
Štefana Uhra.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 54/2016.
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. 54/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky Mgr. Zdenky
Maškovej, overovateľov Pavla Mancoviča a Martu Kopšíkovú a Štefana Uhra za tvorbu
a zapísanie uznesení.
Prišli poslanci Bohuš Valovič a Andrej Machovič.
k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení
Na zasadnutí OZ dňa 13. 09. 2016 boli prijaté uznesenia číslo 38/2016 až číslo 52/2016, ktoré
starosta jednotlivo predniesol. Poslanci skonštatovali, že uznesenia sú splnené, prípadne sa
priebežne plnia.
k bodu 4: Návrh a schválenie VZN č. 7 o obmedzení používania

pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice.
Zamestnankyňa obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č.
7 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice, ktorý bol dňa
25. 11. 2016 zverejnený na webovej a informačnej tabuli a elektronicky poslaný poslancom
OZ Dechtice. Zo strany poslancov a občanov neboli k návrhu podané žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 55/2016.
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. 55/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 7/2016 o obmedzení používania
pyrotechnických výrobkoch na území Obce Dechtice.

k bodu 5: Návrh a schválenie VZN č. 8 o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Dechtice.
Zamestnankyňa obce Anna Tomášková predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 8
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Dechtice. Zo strany poslancov a občanov neboli k návrhu podané žiadne
pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 56/2016.
Prítomní poslanci: 8
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 56/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 8 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice.

k bodu 6: Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019
Ekonómka obce Bc. Gabriela Grebečíová informovala, že Návrh rozpočtu na rok 2017 a roky
2018 a 2019 bol zverejnený na webovej stránke a informačných tabuliach obce dňa 25. 11.
2016. Návrh rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 a roky 2019 bol elektronicky zaslaný
poslancom OZ Dechtice. Zo strany poslancov a občanov neboli k návrhu rozpočtu žiadne
pripomienky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 57/2016.
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. 57/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie návrh rozpočtu obce Dechtice na rok
2017 a roky 2018 a 2019.

k bodu 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice

na rok 2017 a roky 2018 a 2019

Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková vo svojom stanovisku odporučila poslancom OZ
Dechtice schváliť rozpočet obce na rok 2017 a rozpočet obce na roky 2018 a 2019 zobrať na
vedomie.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 58/2016.
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. 58/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019.

k bodu 8: Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019
Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 59/2016.

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. 59/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočet obce Dechtice na rok 2017 a roky
2018 a 2019 berie na vedomie.

k bodu 9: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 11. 2016
Účtovníčka obce predložila poslancom účtovné zostavy o plnení rozpočtu obce k 30.11.2016.
Do tohto obdobia boli príjmy obce a jej rozpočtovej organizácie naplnené na 92 % to je
finančné vyjadrenie vo výške 1 220 946 € a výdavky boli čerpané na 82 % to je 1 098 646 €.
Na otázky poslancov ohľadom čerpania jednotlivých položiek rozpočtu odpovedala
účtovníčka, prípadne starosta obce. Po krátkej diskusii poslanci zobrali na vedomie
informáciu o plnení príjmov a schválili čerpanie výdavkov rozpočtu obce k 30.11.2016.
Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 60/2016.
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. 60/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie
výdavkov k 30. 11. 2016.

k bodu 10: Rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2016
Účtovníčka zároveň informovala, že starosta obce navrhol zmenu v rozpočte rozpočtovým
opatrením číslo 7, ktorým bol znížený rozpočet obce v príjmovej aj výdavkovej časti
o 178 904 € (jedná sa o investičné akcie, ktoré sa v obci v roku 2016 nebudú realizovať) a tiež
boli presunuté finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami rozpočtu.
Rozpočtové opatrenie č. 7 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 61/2016.
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. 61/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2016.
k bodu 11: Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Dechtice správu o vykonanej kontrole
platov a odvodov za rok 2015 .
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 62/2016.
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. 62/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce
o vykonanej kontrole platov a odvodov za rok 2015.
k bodu 12: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok

2017
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Dechtice plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 63/2016.
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. 63/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2017.
k bodu 13: Žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena pre

Západoslovenskú distribučnú
Starosta obce predniesol žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena pre
Západoslovenskú distribučnú pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov,
ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: TA Dechtice, VNK, TS, NNK. Kúpa
pozemku parcela č, 167/2 KN reg.“ C“ LV č. 1523 pre potreby výstavby transformačnej
stanice. Zriadenie vecného bremena požadujeme pre potreby uloženia elektrického vedenia,
ktoré je navrhované na pozemkoch: KÚ Dechtice:
Parc. číslo: 874 KN reg. „C“ LV č. 1523
Parc. číslo: 48/2 KN reg. „C“ LV č. 1523
Parc. číslo: 49
KN reg. „E“ LV č. 1523
Parc. číslo: 50
KN reg. „C“ LV č. 1523
Parc. číslo: 167/2 KN reg. „C“ LV č. 1523
Parc. číslo: 179/3 KN reg. „C“ LV č. 2593
Parc. číslo: 179/1 KN reg. „E“ LV č. 2593
Parc. číslo: 106/1 KN reg. „C“ LV č. 2593
Parc. číslo: 106/2 KN reg. „C“ LV č. 1523
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 64/2016.
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. 64/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemky
v KÚ Dechtice:
Parc. číslo: 874 KN reg. „C“ LV č. 1523
Parc. číslo: 48/2 KN reg. „C“ LV č. 1523
Parc. číslo: 49
KN reg. „E“ LV č. 1523
Parc. číslo: 50
KN reg. „C“ LV č. 1523
Parc. číslo: 167/2 KN reg. „C“ LV č. 1523
Parc. číslo: 179/3 KN reg. „C“ LV č. 2593
Parc. číslo: 179/1 KN reg. „E“ LV č. 2593
Parc. číslo: 106/1 KN reg. „C“ LV č. 2593
Parc. číslo: 106/2 KN reg. „C“ LV č. 1523

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva č. 65/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zverejniť zámer na predaj pozemku parcela
č. 167/2 KN reg.“ C“ LV č. 1523 z dôvodu osobitného zreteľa podľa §9 a ods. 8 písmeno e)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

k bodu 14: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

k 31. 12. 2016 – príkaz starostu obce
Starosta vydal príkaz k dokladovej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2016.
Poslanci nemali k príkazu starostu námietky.
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 66/2016.
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. 66/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie príkaz starostu obce na vykonanie
dokladovej inventarizácie k 31.12.2016

k bodu 15: Informácie starostu obce
Starosta informoval OZ o:
- Ukončení rekonštrukcie strechy na ZŠ
- O pripravovanom projekte na rozšírenie MŠ
- O pripravovanom projekte na výmenu kotlov na Zdravotnom stredisku
- O pripravovanom projekte na Zberný dvor
Starosta ďalej informoval, že Obec Dechtice už nevyužíva služby pána Radovana Šimončiča.
Od novembra 2016 obec zamestnáva Ľuboša Šimončiča.
Starosta informoval o cene FÉNIX- kultúrna pamiatka roka 2015, ktorú prevzal za komplexnú
stavebnú obnovu a reštaurovanie rímskokatolíckeho kostola Kostola všetkých svätých
v Dechticiach . Cenu prevzal od ministra kultúry SR Mareka Maďariča počas slávnostného
vyhlásenia výsledkov súťaže FÉNIX – kultúrna pamiatka roka 2015 dňa 12. 12. 2016
v Bratislave.
Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 67/2016
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. 67/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce.

k bodu 16: Rôzne
Podľa Zákona o obecnom zriadení §4 ods. 3 písmeno s) obec má viesť obecnú kroniku
v štátnom jazyku. Starosta navrhol OZ za kronikárku pani Martu Kopšíkovú.
Poslanci OZ nemali k návrhu žiadne pripomienky.
Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 68/2016
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. 68/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za kronikárku obce Dechtice Martu
Kopšíkovú.
Starosta informoval OZ, že jednou z povinných príloh k projektovému zámeru pre Projekt
rozšírenia Materskej školy, je schválenie nasledovného textu: „Obec Dechtice nebude žiadať
o finančné prostriedky z EŠIF na ďalšie rozširovanie svojej kapacity na svojom území
v období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu-Rozšírenie Materskej
školy.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia číslo 69/2016.
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. 69/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje: „ Obec Dechtice nebude žiadať o finančné
prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na ďalšie rozširovanie svojej
kapacity MŠ Dechtice na svojom území v období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie
aktivít projektu Rozšírenie Materskej školy Dechtice.“
Starosta informoval o liste od pána Štefana Hrivňáka ohľadom vedeckého zborníka, ktorý sa
pripravuje o archivárovi a historikovi doc. Jurajovi Roháčovi v súvislosti s jeho 60.
narodeninami. Venovaná štúdia sa týka súdnych písomností Dechtičanov v 18. storočí. Pán
Hrivňák ponúka prepracovanú verziu štúdie ako prílohu k nejakým novinám prípadne ako
samostatne tlačenú verziu.
Poslanci odpovedali, že po oboznámení sa s textom od pána Hrivňáka na budúcom zasadnutí
rozhodnú.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia číslo 70/2016.

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. 70/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informáciu starostu obce o liste od
pána Hrivňáka.
Starosta prečítal list od občianky Michaely Dankovej, ktorá v liste žiada obec Dechtice
o finančný príspevok.
Poslanci OZ odporučili, aby pani Danková doplnila svoju žiadosť dokladmi o príjmoch
a výdavkoch rodiny a potvrdením z ÚPSVaR o hmotnej núdzi.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia číslo 71/2016.
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. 71/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie žiadosť občianky Michaely Dankovej.
k bodu 17: Diskusia
Poslanec Pavol Danko sa informoval o výmene inventárneho zariadenia v KD
Dechtice (stoly, stoličky, pódium) a o prípadnej rekonštrukcii vestibulu a sociálneho
zariadenia v KD Dechtice.
Starosta odpovedal, že financie na kúpu stoličiek a stolov rovnako ako na opravu pódia sú
v rozpočte na rok 2017.
- Poslankyňa Marta Kopšíková informovala, že pri dome č. 333 je pokazený rozhlas
- Poslanec Bohuš Valovič upozornil na opakujúce sa znečisťovanie miestnej
komunikácii odpadom z bitúnku v Dechticiach. Ďalej upozornil na odstránenie
zábradlia na Segedínskej ulici.
-

OZ Dechtice predložilo predbežný plán zasadnutí na rok 2017
1. 14. 02. 2017
2. 11. 05. 2017
3. 01. 08. 2016
4. 24. 10. 2017
5. 12. 12. 2017
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 72/2016.
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. 72/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2017.

k bodu 18: Záver
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

v Dechticiach, 13. 12. 2016

zapisovateľka: Mgr. Zdenka Mašková

Overovatelia:

..................................................

Pavol Mancovič

..................................................

Marta Kopšíková

.................................................

Bc. Karol Zachar
starosta obce

