
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 26. 06. 2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Mgr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        8  poslancov -1 prišiel  v priebehu  rokovania                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :               

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/8 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za 

rok 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016 

5. Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

6. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 23. 06. 2017 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017 

9. Návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastkovú 

úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

10. Žiadosť Jána Rajnica o odkúpenie pozemkov v spoluvlastníckom 

podiele 

11. Informácie starostu obce 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

k bodu 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí. 

Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupiteľstva je 8 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné.  

Následne starosta vyzval prítomných poslancov k prípadnému návrhu na zmenu programu.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 26/2017. 

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. 26/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ.  

 

k bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice poslankyňu Martu Kopšíkovú,  za overovateľov 

zápisnice  Pavla Danka   a Andreja Machoviča. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Štefana 

Uhra. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 27/2017. 



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. 27/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zapisovateľku Martu Kopšíkovú, overovateľov 

Pavla Danka a Andreja Machoviča a Štefana Uhra za tvorbu a zapísanie uznesení. 

 

Prišiel poslanec Peter Roháč.  

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 06. 04. 2017 boli prijaté uznesenia číslo 11/2017 až  25/2017, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol. K uzneseniu č. 24/2017 podala vysvetlenie ekonómka obce. So 

všetkými neplatičmi nájomného za bytové a nebytové priestory boli spísané splátkové 

kalendáre. Nájomníci platby priebežne uhrádzajú, nedoplatok na nájomnom a energiách sa 

pomaly znižuje. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 28/2017. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí 

boli splnení, prípadne sa priebežne plnia. 

 

 

k bodu 4: Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 

za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správe za rok 2016 
 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová prečítala poslancom OZ Správu nezávislého audítora ku 

konsolidovanej účtovnej závierke  za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správe za rok 2016. 

Podľa názoru audítora konsolidovaná  účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

konsolidovaného celku k 31. 12. 2016 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok  

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve. Konsolidovaná výročná správa 

účtovnej jednotky verejnej správy obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 

o účtovníctve a informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2016 

sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok. 

 Poslanci zobrali správu audítora na vedomie. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 29/2017 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 29/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu nezávislého audítora ku 

konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016. 



k bodu 5: Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2/2017 
 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom rozpočtové opatrenie č. 2/2017, 

ktoré bolo poslancom vopred elektronicky doručené. 

Zo strany poslancov k rozpočtovému opatreniu neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 30/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 30/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

 

 

k bodu 6:  Kontrola plnenia rozpočtu obce k 23. 06. 2017 

 
Poslancom OZ boli vopred elektronicky doručené účtovné zostavy o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov obce a jej rozpočtovej organizácie. Príjmy rozpočtu boli vo výške 575 397 to je 

plnenie na 38%. Výdavky boli čerpané vo výške 454 208 to je čerpanie na 30%.  

Na otázky poslancov odpovedala ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 31/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 31/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

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

v rozpočte obce a jej rozpočtovej organizácie k 23.06.2017.  

 

 

k bodu 7: Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole 
 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková prečítala poslancom OZ Správu o kontrole 

dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016. 

Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky na vedomie. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 32/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 32/2017 zo dňa 26. 06. 2017 



Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce 

o vykonanej kontrole. 

  

 

k bodu 8: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 

2017 
 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla poslancom OZ Dechtice plán 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 33/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 33/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na II. polrok 2017. 

 

 

k bodu 9: Návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastkovú 

úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

 
Poslancom OZ bol elektronicky doručený návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku 

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

Starosta obce  vysvetlil poslancom, že na základe žiadosti ZŠ s MŠ Dechtice 514 bola vo VZN 

č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení na území Obce Dechtice, zmenená výška príspevku pre školský klub detí  zo sumy 8 

€ na sumu 10 €.  

K VZN č. 2/2017 nemali poslanci žiadne pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 34/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 34/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

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

čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 35/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 35/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku 

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

 

 

k bodu 10:  Žiadosť Jána Rajnica o odkúpenie pozemkov  v spoluvlastníckom 

podiele 

 

Ján Rajnic z Trnavy ako spoluvlastník 15/16 na parcelách 3370/1 a 2370/101 v katastrálnom 

území Dechtice žiada o kúpu pozemku obce v podiele  1/16  z uvedených parciel v celkovej 

výmere 164 m² a navrhuje cenu 1 € za 1 m². Uvedený pozemok sa nachádza v areáli PD 

Dechtice. Hlavná kontrolórka obce informovala, že v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, má žiadateľ predkupné právo z tohto dôvodu nemá obce zverejňovať zámer 

na predaj pozemku, pretože pozemok sa bez súhlasu spoluvlastníka predať nedá.  

Poslanci v krátkej diskusii rozhodli, že pozemok predajú. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 36/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 36/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie žiadosť Jána Rajnica a podľa 

Zákona č. 138/1991 Z. z. § 9a odsek 8 písm. c) schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom 

území obce Dechtice, parcelné číslo 3370/1 a 3370/101, v spoluvlastníckom podiele 1/16 

Jánovi Rajnicovi. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za pozemok vo výške 1 € / m². Všetky náklady 

spojené s prevodom pozemkov znáša kupujúci. 

 

 

k bodu 11:  Informácie starostu obce 

 
- Starosta informoval: 

- o možnosti podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou výstavby novej telocvične na rok 2017. V rámci jednej  

výzvy môže obec obstarať pre svojich občanov záhradné kompostéry na likvidáciu 

biologického odpadu a pri druhej výzve máme možnosť postaviť telocvičňu, ktorá 

v obci dlhodobo chýba. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 37/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 37/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

 
a) Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na realizáciu projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov“, realizovaného v rámci výzvy: OPKZP-PO1SC111-2017-23, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a programom rozvoja obce 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov  

c) Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na realizáciu projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou výstavby novej telocvične na rok 2017 
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 10 % z poskytnutých 

finančných prostriedkov ministerstvom.  

 

 

- Starosta informoval o žiadosti PhDr. Karola Závodského, ktorý žiada o finančnú 

podporu na opravu krovu národnej kultúrnej pamiatky Mudrochov mlyn v obci 

Dechtice vo výške 3 701 €. Poslanci v krátkej diskusii odporučili starostovi, aby 

žiadateľa kontaktoval,  prípadne ho pozval na budúce zasadnutie OZ, na ktorom by svoj 

projekt prezentoval, pretože  rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky by mohla byť 

pre obec prínosom. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 38/2017 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 38/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi kontaktovať žiadateľa a pozvať ho na 

najbližšie zasadnutie OZ, na ktorom by svoj projekt prezentoval. 

 

- Starosta informoval, že spoločnosť NAFTA a. s. z Bratislavy  plánuje vykonať 

siezmický geofyzikálny prieskum podpovrchovej geologickej stavby Dunajskej panvy, 

severne od mesta Trnava, čo čiastočne zasiahne aj kataster našej obce. Práce by mali 

byť uskutočnené od júla do októbra 2017. Seizmické meranie bude vykonané 

technológiou 3D.  

 

- Starosta ďalej informoval o podpore trnavského samosprávneho kraja na budovanie 

cyklotrás v katastri našej obce, podmienkou je však majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov pod cyklotrasou. 

 

- Starosta informoval, že v súčasnosti sa realizuje prístavba školskej jedálne, práce by 

mali byť ukončené k 31. 08. 2017. 

 

- Ďalej informoval o odvodnení dvora. Spodná voda z kontrolnej šachty je stiahnutá cez 

drenáže čím sa predpokladá, že   prístavba KD už nebude vlhnúť. V súčasti prebiehajú 

práce na oprave vchodu do budovy obecného úradu (bezbariérový vstup, oprava 

schodov). Na parkovisku pred obecným úradom sa robí povrchová úprava. 



 

- Starosta pripomenul , že v sobotu 15. 07. 2017 bude tradičný dechtický jarmok  spojený 

s 845 výročím Kostolíka Všetkých svätých. Zároveň na túto akciu pozval všetkých 

prítomných. Bližšie informácie o programe budú zverejnené prostredníctvom 

miestneho rozhlasu a káblovej televízii.  

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 39/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 39/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce 

 

 

k bodu 12: Rôzne  
 

Rokovania OZ Dechtice sa zúčastnili zástupcovia Pozemkového spoločenstva - Lesný 

a Pasienkový urbár Dechtice, ktorí podali žiadosť na riešenie vzniknutej situácie v extraviláne 

obce Dechtice. Do lomu v Dechticiach je sústavne navážaný odpad a nie je možné skontrolovať 

jeho druh. Členovia urbárskeho výboru žiadali starostu obce a poslancov OZ: 

a) aby navážanie odpadu do lomu Dechtice v čo najkratšom čase zastavili, 

b) aby štátne orgány z oblasti životného prostredia vykonali sondu, aký odpad sa 

umiestňuje do lomu v rámci rekultivácie. 

Zástupcov obce žiadajú z toho dôvodu, že výbor PS LPÚ Dechtice má dojem, že  orgány 

v oblasti životného prostredia, nie sú ochotné s nimi rokovať.  

Žiadosť Pozemkového spoločenstva tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci OZ v krátkej diskusii vyjadrili svoj názor, že je v záujme obce a jej občanov, ako aj 

z dôvodu ochrany životného prostredia najmä pitnej vody dôležité riešiť vzniknutú situáciu 

a poverili starostu obce, aby vo veci konal. 

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 40/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 1 (Mancovič) 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 40/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce okamžite vstúpiť do jednania 

so všetkými príslušnými štátnymi orgánmi a spoločnosťou JIVA TRADE, s. r. o. ohľadom 

okamžitého zastavenia navážania materiálu do lomu Dechtice z dôvodu možného znečistenia 

životného prostredia, najmä pitnej vody, nekontrolovaným navážaným materiálom. 

 

Občan Milan Machovič požiadal OZ o úpravu Uznesenia č. 7/2017 zo dňa 14. 02.2017. Svoju 

žiadosť odôvodňuje neustálym porušovaním nočného kľudu a verejného poriadku v okolí 

reštaurácie. Tiež poukazuje na nedodržiavanie otváracích hodín. 



Poslanci v krátkej diskusii skonštatovali, že uznesenie sa upraviť nedá a požiadali starostu obce, 

aby upozornil majiteľa zariadenia na dodržiavanie otváracích hodín a zabezpečenie nočného 

kľudu.  

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 41/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 41/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce upozorniť majiteľa prevádzky 

Pohostinstvo Šutiak na dodržiavanie otváracích hodín a zabezpečenie  nočného kľudu po 

22:00 hodine. 

 

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.  Odovzdané oznámenia starostu obce 

a vedúcich zamestnancov obce PhDr. Zlatice Opálekovej a PhDr. Svetlany Zacharovej 

uzavrela komisia s výrokom: „ Komisia potvrdzuje, že vyhodnotením majetkových pomerov 

bolo zistení, že majetkové pomery nepresahujú súhrn platových pomerov a iných vyčíslených 

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

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 42/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 42/2017 zo dňa 26. 06. 2017 

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

záujmu pri OZ v Dechticiach. Vyhodnotenie majetkových pomerov bolo zistené, že majetko- 

vé pomery starostu a vedúcich zamestnankýň nepresahujú súhrn platových pomerov a iných 

vyčíslených príjmov a predložené oznámenia sú v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. 

 

 

k bodu 13: Diskusia 

 

- Poslanec Roháč navrhol premiestniť pomník padlých z 2. svetovej vojny k pomníku 

padlých z 1. svetovej vojny, ktorý obec plánuje zrekonštruovať k 100-ému výročiu 

ukončenia 1. svetovej vojny. Poslanec Roháč sa zároveň informoval v akom stave sa 

nachádza plánovaná rekonštrukciu autobusových zastávok Pri kríži a v Hoštákoch.  

Starosta odpovedal, že rekonštrukcia zastávok sa pripravuje.  

 

- Poslanec Danko požiadal, aby zamestnanci zberného dvora boli upozornení, na 

evidovanie stavebného odpadu od jednotlivých občanov, pretože  stavebný odpad vo 

väčšom množstve si majú občania vyviesť priamo na skládku. Na zberný dvor treba 

umiestniť tabuľku so zákazom vývozu odpadu mimo prevádzkových hodín a zverejniť 

prevádzkový poriadok na zbernom dvore.  

 



 

Starosta odpovedal, že všetko zabezpečí. 

 

- Poslankyňa Kopšíková sa informovala či Alena Gažovičová, ktorá v obci vykonáva 

aktivačnú činnosť, by nemohla na námestí pravidelne strihať živý plot a starať sa 

o verejnú zeleň. Poslankyňa ďalej tlmočila sťažnosť od občanov obce na nekultúrne 

prostredie v kancelárii prvého kontaktu na obecnom úrade. S týmto názorom súhlasili 

viacerí poslanci a požiadali starostu, aby poveril pracovníčku obce pani Tomáškovú, 

aby si svoju kanceláriu upratala. 

Starosta odpovedal, že vykoná nápravu. 

 

- Poslanec Valovič upozornil, že pred zdravotným strediskom sú pokazené 2 lavičky 

Starosta odpovedal, že lavičky dá opraviť. 

 

 

k bodu 14: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

V Dechticiach, 26. 06. 2017 

 

 

zapisovateľka:   Marta Kopšíková                                      .................................................. 

 

 

Overovatelia:      Pavol Danko                                            .................................................. 

                 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Mgr. Karol Zachar 

                                                                             starosta obce 

 

 
 


