
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 14. 02. 2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Bc. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        6 + 1 poslanec prišiel  v priebehu rokovania                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :              2 /Jozef Holický, Ing. Peter Roháč/ 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce a RO k 31. 12. 2016 

5. Správa  hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016  

6. Informácie starostu obce 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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.  

Prišiel poslanec Andrej Machovič. 

Poslanci nemali iný návrh. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 01/2017. 

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. 01/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

 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 Andreja Machoviča. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Štefana 

Uhra. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 02/2017. 

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. 2/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

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

overovateľov Štefana Uhra a Andreja Machoviča a Štefana Uhra za tvorbu a zapísanie 

uznesení. 

 

 



 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 13. 12. 2016 boli prijaté uznesenia číslo 53/2016 až číslo 71/2016, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

 

k bodu 4: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce a RO k 31. 12. 2016 
 

Rozpočet za rok 2016 bol prerokovaný s poslancami. 

 

Následne dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 3/2017. 

 

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. 3/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

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

obce a RO k 31. 12. 2016.  

 

 

 

k bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016. 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Dechtice správu o kontrolnej činnosti za 

rok 2016. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 4/2017 

 

 

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. 4/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce 

o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

  

k bodu 6: Informácie starostu obce 
 

Starosta informoval OZ o výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie 

a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební  

rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy_IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2.  

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o  prijatí uznesenia č. 5/2017 – o schválení tohto 

projektového zámeru a zároveň o povinnej 5% finančnej spoluúčasti. 

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. 5/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP na účelom realizácie projektu „Vytvorenie odborných učební v 

Základnej škole Dechtice, realizovaného v rámci výzvy : IROP- PO2-SC222-PZ-2016-

13.“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom 

rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutia NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 8001,76 Eur s DPH 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

-  

 Starosta ďalej informoval OZ:  

- O znovuzriadení Dobrovoľného hasičského zboru v Dechticiach 

- O predložení žiadosti o fin. prostriedky na opravu havarijného stavu kotlov na ZŠ 

O rekonštrukcii WC v budove Obecného úradu 

- O Fašiangoch a zároveň pozval prítomných poslancov na pochovávanie basy, ktoré sa 

uskutoční dňa 25. 02. 2017 v KD Dechtice 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 6/2017  

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. 6/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie informácie starostu obce.  

 

k bodu 7: Rôzne 
 

Starosta prečítal žiadosť od MLYNPEKU s. r. o. o schválenie prevádzkových hodín 

Pohostinstva Šutiak. 

Po diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 7/2017 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 5,  proti: 1, zdržal sa: 1 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 7/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prevádzkové hodiny v Pohostinstve Šutiak.: 

Pondelok-Štvrtok  10:00 – 22:00 

Piatok-Sobota        10:00 – 01:00 

Nedeľa                   10:00 – 22:00 

 

Starosta prečítal list od Pozemkového spoločenstva Lesný a pasienkový urbár Dechtice 

o ukončení ťažby v dobývacom priestore a zakázať dovoz odpadu do objektu kameňolomu. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 8/2017 

 

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. 8/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie žiadosť - Územný plán rozvoja obce 

Dechtice od Pozemkového spoločenstva  Lesný  a pasienkový urbár  Dechtice ohľadom 

skládkovania odpadu v kameňolome Dechtice. OZ ďalej odporúča starostovi počkať na 

stanovisko z odboru starostlivosti o životné prostredie v Trnave. 

 

Kontrolórka predniesla Návrh na zmenu dátumov zasadnutí OZ Dechtice pre rok 2017: 

06. 04. 2017 

26. 06. 2017 

19. 09. 2017 

14. 12. 2017.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 9/2017 

 

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. 9/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

Poslanci OZ berú na vedomie harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2017. 

 

Starosta pripomenul OZ list od pána Štefana Hrivňáka ohľadom vydania vedeckého zborníka 

Súdnych sporov z 18.  a 19. storočia. 

Po diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 10/2017. 

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. 10/2017 zo dňa 14. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce jednať s pánom Štefanom Hrivňákom 

ohľadom vydania vedeckého zborníka Súdnych sporov z 18. a 19. storočia , pre cenu odporúča 

hornú hranicu 250,00 €. 

 

k bodu 8: Diskusia 

 

- Poslanec Pavol Danko sa informoval o výmene inventárneho zariadenia v KD Dechtice  

Starosta odpovedal, že stoličky sa už zakúpili.  Rekonštrukcia vstupnej haly a toaliet sa 

narozpočtuje. 

- Ďalej sa poslanci informovali či bola vykonaná deratizácia v kanalizácii. 

Starosta odpovedal, že zistí a bude informovať. 

 

- Poslanec Mancovič upozornil, že v prístavbe KD je stále vlhko a opadávajú steny. 

Starosta odpovedal, že projektant navrhol riešenie odkopať, spraviť drenáž a vodu zo studne 

odviesť preč – najskôr treba premerať výšku spodnej vody – zabezpečí pán Uher. Napojiť 

všetok odpad na kanalizáciu – budovu, prístavbu, KD. 

 

- Pán Julián Holec poukázal na občanov, ktorý si pred svojou nehnuteľnosťou  neudržujú 

poriadok. 

Starosta odpovedal, že podľa zákona je každý majiteľ povinný odstrániť sneh a ľad z chodníka 

pred svojou nehnuteľnosťou. 

- ďalej  sa pán Holec informoval o elektrifikácii. 

Starosta mu k nahliadnutiu predložil projekt elektrifikácie. 



 

 

 

 

 

 

k bodu 18: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

v Dechticiach, 14. 02. 2017 

 

 

 

 

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

 

 

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

                 

                           Andrej Machovič                                     ..................................................               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Bc. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 


