
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 06. 04. 2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Bc. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7  poslancov -1 odišiel v priebehu  rokovania                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :              2 /Andrej Machovič, Bohuš Valovič/ 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2016 

5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2016 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

7. Schválenie Záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2016 

8. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017 

9. Kontrola rozpočtu obce – plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 

03. 2017 

10. Schválenie rokovacieho poriadku OZ Obce Dechtice  

11. Návrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastkovú 

úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

12. Informácie starostu obce 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. 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.  

Poslanec Ing. Peter Roháč navrhol doplniť program o pripomienku výročia oslobodenia 

Dechtíc – 1minúta ticha 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 11/2017. 

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. 11/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ aj  s doplneným 

bodom. 

 

 

k bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice 

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

zápisnice  Pavla Drgoňa   a  Jozefa Holického. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Martu 

Kopšíkovú. 

Odišiel poslanec Štefan Uher – 18:28 hod. 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 12/2017. 

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. 12/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

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

overovateľov Pavla Drgoňa  a Jozefa Holického a Martu  Kopšíkovú za tvorbu a zapísanie 

uznesení. 

 

k bodu 3: Pripomienka výročia oslobodenia Dechtíc 
Starosta vyzval prítomných , aby si minútou ticha uctili pamiatku padlých, ktorý sa zúčastnili 

oslobodenia Dechtíc. 

 

k bodu 4: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 14. 02. 2017 boli prijaté uznesenia číslo 01/2017 až číslo 10/2017, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

k bodu 5: Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2016 
Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Návrh záverečného účtu obce 

Dechtice za rok 2016. Návrh záverečného účtu bol na pripomienkovanie v obci zverejnený na 

oznamovacích tabuliach aj na internetovej stránke obce dňa 06. 03. 2017. Návrh Záverečného 

účtu obce bol elektronicky poslaný poslancom OZ Dechtice. K návrhu nemali občania obce ani 

poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 13/2017  

 

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. 13/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie  na vedomie prerokovanie záverečného účtu. 

 

 

k bodu 6: Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2016 
 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová prečítala poslancom OZ Správu nezávislého audítora 

k individuálnej účtovnej závierke obce k 31. 12. 2016. Podľa názoru audítora účtovná závierka 

Obce Dechtice a výsledky jej hospodárenia za rok 2016 sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Poslanci zobrali správu audítora na vedomie. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 14/2017 

 

 

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. 14/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

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

individuálnej účtovnej závierky Obce Dechtice k 31. 12. 2016. 

 

  

k bodu 7: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 
 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla OZ Dechtice stanovisko k návrhu 

záverečného účtu Obce Dechtice k 31. 12. 2016 a navrhla poslancom schváliť záverečný účet 

bez pripomienok. Poslanci zobrali stanovisko HKO na vedomie 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 15/2017 

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. 15/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2016. 

 

k bodu 8: Schválenie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2016 
 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 16/2017 

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. 16/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje záverečný účet Obce Dechtice a celoročné 

hospodárenie Obce Dechtice za rok 2016 bez výhrad. 

Prebytok rozpočtu Obce Dechtice v sume 27 265,42 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písmeno a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. schvaľuje previesť do rezervného fondu 

obce. 

 

 

k bodu 9: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017 
 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom rozpočtové opatrenie č. 1/2017, 

ktoré bolo poslancom elektronicky doručené. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 17/2017 

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. 17/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

 

 



k bodu 10:  Kontrola rozpočtu obce – plnenie príjmov a čerpanie výdavkov 

k 31. 03. 2017 

 
Poslancom OZ bol elektronicky doručený Rozpočet aj plnenie  príjmov  a čerpanie výdavkov. 

Na otázky poslancov odpovedala ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 18/2017 

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. 18/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 03. 

2017. 

 

k bodu 11:  Schválenie rokovacieho poriadku OZ Obce Dechtice 

 
Poslancom OZ bol elektronicky doručený Návrh Rokovacieho poriadku Obce Dechtice. Zo 

strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 19/2017 

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. 19/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje Rokovací poriadok OZ Obce Dechtice. 

 

k bodu 12:  Návrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastkovú 

úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

 
Poslancom OZ bol elektronicky doručený návrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku 

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

Pracovníčka OÚ Zdenka Mašková vysvetlila poslancom, že vo VZN č. 6/2016 o výške 

mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce 

Dechtice, chýba bod týkajúci sa režijných nákladov ŠJ. Tento bod bol pridaný do VZN č. 

1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 

na území Obce Dechtice 

K VZN č. 1/2017 neboli žiadne pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 20/2017 

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. 20/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

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

čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

 

 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 21/2017 

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. 21/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku 

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

 

k bodu 13:  Informácie starostu obce 

 
- Starosta informoval: 

-  o káblovej televízii – Markíza je spoplatnená vysielateľom taktiež je potrebné 

zakúpenie karty. Zároveň pripomenul, že danú situáciu s markízou nie je obec schopná 

ovplyvniť. 

- o napojení  budovy OÚ Dechtice a PD Dechtice na verejnú  kanalizáciu 

- o podaní žiadosti  na MF SR – Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu WC, a vstupných 

priestorov KD Dechtice 

- o negatívnom stanovisku k žiadosti o drobnú stavbu p. Miloša Nováka a Renáty 

Maškovej – stavba by bránila občanom v užívaní cesty k vodným zdrojom 

-  

 Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 22/2017 

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. 22/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce 

 

 

Starosta ďalej informoval o znovu obnovení DHZ – 13. 03. 2017 a o podaní žiadostí 

o pridelenie  hasičského auta, protipovodňového vozíka  a o dotáciu pre rekonštrukciu 

zbrojnice. 

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 23/2017 

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. 23/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  Výbor DHZ Dechtice: 

Predseda: Peter Madeja 

Podpredseda – veliteľ: Adrián Ciutti 

Tajomník: Patrik Hutta 

Strojník: Marcel Benda 

Preventivár: Pavol Blážo 

                                                       a menuje 

Adriána Ciuttiho do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Dechtice. 

 

 
 



 

 

k bodu 14: Rôzne  
- Poslankyňa Marta Kopšíková informovala o  pokazených  krhlách na cintoríne 

a požiadala o ošetrenie stromu. 

Starosta odpovedal, že krhle sa zakúpia ihneď. V prípade ošetrenia stromu sa jedná 

o vzácny strom  a o jeho ošetrení je treba sa poradiť s odborníkom. 

 

- Poslanec Ing. Roháč navrhol, aby sa po prvom mesiaci nezaplatenia nájmu za byt  

napísala nájomníkovi výzva na zaplatenie. V prípade že nájomné nebude zaplatené 

poslať  oznámenie na ukončenie nájmu v zmysle nájomnej zmluvy.  

 

- Poslanec Pavol Danko navrhol, aby sa otvorila zmluva uzatvorená s Tomášom 

Tomaškovičom. Zároveň navrhol, aby sa znížilo nájomné formou započítania 

investície. 

Ekonómka Bc. Grebečíová odpovedala, že investícia nebola na obec oznámená. Nájomca 

neoznámil, že bude investovať. 

Starosta odpovedal, že nesúhlasí, aby sa inventárom znižoval dlh na nájme. 

 

Starosta dal  hlasovať o prijatí Uznesenia č. 24/2017 

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. 24/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  odporúča starostovi obce dohodnúť splátkový kalendár 

s neplatičmi nájmu bytových aj nebytových priestorov. 

 

k bodu 15: Diskusia 

 

- Poslanec Pavol Danko sa informoval o dobudovaní detského ihriska a oplotenia ihriska 

 Starosta odpovedal, že vyšla výzva na podávanie žiadostí o dotáciu – pre dobudovanie 

detských ihrísk. Naša obec sa bude o túto dotáciu uchádzať. 

- Poslanec Pavol Danko sa ďalej informoval o elektrifikácii na Športovej ulici. 

Starosta odpovedal, že 05. 04. 2017 zástupca firmy PATÁK  priniesol na OÚ žiadosť o stavebné 

povolenie 

 

- Pán Heteš pripomenul , že v roku 2018 bude 100.  výročie  skončenia 1 sv. vojny. 

Pri tejto príležitosti by sa mohol obnoviť pomník padlých. 

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 25/2017 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 25/2017 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 25/2017 zo dňa 06. 04. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  odporúča starostovi obce zrenovovať priestor  pomníka 

do osláv 100. výročia skončenia  1 sv. vojny ku dňu 11. 11. 2018 . 

 

 

- Poslanec Pavol Mancovič pozval prítomných na stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. 

04. 2017. Pochod sa začne o 17:00 hodine od pomníka padlých na námestie. 

 



 

 

 

k bodu 16: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

v Dechticiach, 06. 04. 2017 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:     Jozef Holický                                           .................................................. 

                 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Bc. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 

 


