
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 19. 09. 2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Mgr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        9  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :               

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/9 

Program: 

 

 1.  Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

                               2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov  

5. Prerokovanie  protestu prokurátora voči VZN č. 1/2016 o poplatkoch 

za znečistenie ovzdušia malým zdrojom 

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

7. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 14. 09. 2017 

8. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Dechtice 

9. Smernica o poskytovaní jednorazových finančných prostriedkov 

osobitným skupinám obyvateľstva 

10. Prevádzkový poriadok Zberného dvora Dechtice 

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice 514 

12. Prezentácia Projektu „Mudrochov mlyn“ 

13. Informácia o čerpaní fondu opráv v bytových domoch 

14. Informácie starostu obce 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

 

 

k bodu 1: Otvorenie 

 

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

Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupiteľstva je 9 prítomných, teda obecné 

zastupiteľstvo (ďalej len OZ) je uznášaniaschopné.  

Starosta navrhol doplnenie programu do bodu č. 5 o Prerokovanie protestu prokurátora voči 

VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice. 

Následne starosta vyzval prítomných poslancov k ďalšiemu návrhu na zmenu programu. Zo 

strany poslancov nebol žiadny návrh na zmenu programu.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 43/2017. 

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. 43/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program  zasadnutia OZ s doplnením bodu 

č.5 o prerokovanie Protestu prokurátora voči VZN č. 3/2016 o podmienkach držania 

úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice. 

 

k bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslankyňu Martu Kopšíkovú a poslanca Bohuša Valoviča. Tvorbou a zapísaním 

uznesení poveril Štefana Uhra. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 44/2017. 

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. 44/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zapisovateľku Mgr. Zdenku Maškovú, 

overovateľov Martu Kopšíkovú a Bohuša Valoviča a Štefana Uhra za tvorbu a zapísanie 

uznesení. 

 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 26. 06. 2017 boli prijaté uznesenia číslo 26/2017 až  42/2017, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 45/2017. 

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. 45/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

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

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia. 

 

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov 

 
A. Poslankyňa Marta Kopšíková sa spýtala na Projekt MŠ Dechtice. Starosta odpovedal, 

že obec bola s Projektom „Rekonštrukcia materskej školy – Dechtice úspešná. Obec 

získala dotáciu vo výške 254. 000,- . Zrealizujeme rozšírenie kapacity existujúceho 

objektu MŠ v rámci stavebných prác sa bude realizovať dostavba časti terás, 

dispozičné zmeny, výmena podláh/ dlažby, nové hygienické zariadenia, nové omietky, 

rekonštrukcia  rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie. V rámci projektu bude 

do MŠ obstarané nové vybavenie do školskej kuchyne, bude riešené zabezpečenie 

energetickej hospodárnosti budovy MŠ, čo zahŕňa i nové vykurovanie MŠ, zateplenie 

fasády budovy MŠ a výmenu okien. 

B. Poslanec Roháč sa pýtal na Uličku, či ide o pešiu alebo dopravnú komunikáciu a či sa 

pripravuje jej rekonštrukcia. Starosta odpovedal, že ide jednoznačne o pešiu 



komunikáciu, najmä zo strany od hlavnej cesty. Rekonštrukcia Uličky je v rozpočte, je 

v štádiu riešenia a realizovať sa bude ešte v tomto kalendárnom roku, ak bude dobré 

počasie. 

 

- Poslanec Danko sa spýtal, či sa v poslednej dobe nenašla nová možnosť ohľadom 

stavebných pozemkov. Starosta odpovedal, že žiadna nová situácia ohľadom 

pozemkov nenastala. Obec nemá vo svojom vlastníctve vhodné pozemky. Poslanec 

Danko navrhol v tejto veci osloviť developersku spoločnosť.  

 

- Poslanec Mancovič sa spýtal na zúženie miestnej komunikácie Kúty. Starosta 

odpovedal, že situácia nastala tým, že nový vlastník pozemku si uplatnil svoje 

vlastnícke právo a ohradil si aj časť tejto komunikácie. Starosta povedal, že osloví 

vlastníka náprotivnej  nehnuteľnosti, ktorý si neoprávnene oplotil časť pozemku 

určeného na komunikáciu.  

 

- Poslankyňa Kopšíková položila otázku kedy sa začne niečo robiť s dolným 

cintorínom. Starosta odpovedal, že má v úmysle zároveň s projektom revitalizácie 

Pomníka padlých dať vypracovať projekt aj na revitalizáciu dolného cintorína. 

 

- Poslanec Machovič sa spýtal v akom štádiu je projekt rekonštrukcie transformátora. 

Starosta odpovedal, že podľa jeho informácií je projekt stále v štádiu vybavovania.  

 

- Poslanec Valovič navrhol umiestniť na Zberný dvor kameru. 

 
 

 

k bodu 5: Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č. 1/2016 

o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malým zdrojom. Prerokovanie 

protestu prokurátora voči VZN. č. 3/2016 o podmienkach držania 

úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice 
 

Starosta prečítal protest prokurátora voči VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia 

malým zdrojom.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 46/2017 

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. 46/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie protest prokurátora voči VZN č. 

1/2016 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malým zdrojom. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 47/2017 

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. 47/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  ruší  VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečistenie 

ovzdušia malým zdrojom. 

 

Starosta prečítal protest prokurátora voči VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových 

zvierat na území Obce Dechtice.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 48/2017 

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. 48/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie protest prokurátora voči VZN č. 

3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat na území Obce Dechtice 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 49/2017 

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. 49/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  ruší  VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových 

zvierat na území Obce Dechtice. 

 

 

 

k bodu 6: Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

 
Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom rozpočtové opatrenie č. 3/2017, 

ktoré bolo poslancom vopred elektronicky doručené. Zo strany poslancov k rozpočtovému 

opatreniu neboli žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 50/2017 

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. 50/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2017. 

 

 

 

k bodu 7:  Kontrola plnenia rozpočtu obce k 14. 09. 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 799 473 to je 

plnenie na 52%. Výdavky boli čerpané vo výške 736 161 to je čerpanie na 48%.  



Na otázky poslancov odpovedala ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 51/2017 

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. 51/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

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

v rozpočte obce a jej rozpočtovej organizácie k 14. 09. 2017.  

 

 

k bodu 8: Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Dechtice 
 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla poslancom OZ Zásady pre 

vybavovanie sťažností v podmienkach obce Dechtice. 

Poslancom boli Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Dechtice poslané 

elektronicky. 

Zo strany poslancov neboli k Zásadám pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce 

Dechtice žiadne pripomienky. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 52/2017 

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. 52/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností 

v podmienkach obce Dechtice.  

 

V zmysle Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Dechtice je potrebné, aby 

OZ vymenovalo komisiu pre vybavovanie sťažností. V krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že 

členmi komisie budú všetci deviati. Na prvom zasadnutí si poslanci zvolia predsedu komisie.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 53/2017 

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. 53/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje komisiu v zložení zo všetkých poslancov OZ 

Dechtice.  

 

 

 

 

 



k bodu 9: Smernica o poskytovaní jednorazových finančných prostriedkov 

osobitným skupinám obyvateľstva 
 

 
Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom Smernicu o poskytovaní 

jednorazových finančných prostriedkov osobitným skupinám obyvateľstva, ktorá bolo 

poslancom vopred elektronicky doručená. Zo strany poslancov k Smernici o poskytovaní 

jednorazových finančných prostriedkov osobitným skupinám obyvateľstva neboli žiadne 

pripomienky 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 54/2017 

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. 54/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie Smernicu o poskytovaní 

jednorazových finančných prostriedkov osobitným skupinám obyvateľstva a splnomocňuje 

starostu obce Dechtice na poskytovanie finančných príspevkov podľa tejto smernice. 

 

 

k bodu 10: Prevádzkový poriadok Zberného dvora Dechtice 
Zamestnankyňa Anna Tomášková predniesla poslancom Prevádzkový poriadok Zberného 

dvora Dechtice, ktorý bolo poslancom vopred elektronicky doručený. Zo strany poslancov 

k Prevádzkovému poriadku Zberného dvora neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 55/2017 

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. 55/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Prevádzkový poriadok Zberného dvora 

Dechtice. 

 

 

k bodu 11:  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice 514. 
 

Starosta oboznámil poslancov so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice 514 v školskom roku 2016/2017. Správa bola následne 

odovzdaná poslancom k nahliadnutiu.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 56/2017 

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. 56/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

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

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice 514. 

 

k bodu 12: Prezentácia Projektu „Mudrochov mlyn“ 

PhDr. Karol Závodský prezentoval prítomným poslancom projekt Rekonštrukcie národnej 

kultúrnej pamiatky Mudrochov mlyn.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 57/2017 

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. 57/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie prezentáciu projektu Rekonštrukcia 

národnej kultúrnej pamiatky Mudrochov mlyn.  

 

Po krátkej diskusii v ktorej starosta obce ozrejmil finančnú situáciu obce a navrhol, aby OZ 

o tejto žiadosti rozhodlo v decembri 2017 kedy už bude jasné, či v obecnom rozpočte zostane 

požadovaná suma na finančný príspevok pre spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia 

národnej kultúrnej pamiatky Mudrochov mlyn v sume 3.701,-  . 

 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 58/2017 

 

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. 58/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

a) Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie návrh starostu obce. 

b) Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje spoluprácu s občianskym združením 

Mudrochov mlyn a súčinnosť pri spolupráci pri získavaní finančných zdrojov z fondov 

EU a SR na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Mudrochov mlyn.  

 

k bodu 13: Informácia o čerpaní fondu opráv v bytových domoch 

Ekonómka obce Bc. Gabriela Grebečíová informovala poslancov OZ o čerpaní fondu opráv 

nájomných bytov. Fond opráv je v osem bytovom dome už vyčerpaný, pretože  jeho tvorba je 

nižšia ako čerpanie. Hlavná kontrolórka  navrhla, aby sa dali vypracovať dodatky 

k nájomným zmluvám, v ktorých bude stanovené, čo sa uhrádza z fondu a čo si platí nájomca. 

U nových nájomníkov to bude zapracované v nájomnej zmluve.  

Poslanci s návrhom súhlasili a po krátkej diskusii určili tvorbu fondu opráv v 8 bytovom 

dome na 0,50 €/m². V 21 bytovom dome výška fondu opráv zostáva, avšak dodatky 

k nájomným zmluvám budú vypracované aj u týchto nájomníkov. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 59/2017 

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. 59/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

1. Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informáciu o čerpaní fondu 

opráv v bytových domoch. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi dať vypracovať nové 

nájomné zmluvy a dodatky k starým nájomným zmluvám. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 60/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 60/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje tvorbu fondu opráv v osem bytovom dome vo 

výške 0,50 €/ m². 

 

 

k bodu 14:  Informácie starostu obce 
Starosta informoval o: 

 

A. Žiadosti od pána Brázdoviča konateľa s.r.o. Cordatum – lekáreň Dechtice o prenájom 

prístrešku vo výmere 27m² pri lekárni.  

 

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č.61 /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. 61/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenájom prístrešku vo výmere 27 m² v sume 

8,10 €/m² za rok spoločnosti Cordatum s.r.o. Lekáreň Dechtice.  

 

B. Starosta ďalej informoval poslancov OZ: 

-  o dokončení prístavby školskej jedálne  

- o rekonštrukcii  vstupu do budovy obecného úradu 

- o zrušení starých a vybudovaní nových autobusových zastávok pri soche Panny Márie 

a v Hoštákoch 

- o požiadavke občanov na osadenie meračov rýchlosti, minimálne v smere od Chtelnici 

a Naháča 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č.62 /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. 62/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce. 

 

k bodu 15: Rôzne  
 

A. Starosta obce prečítal žiadosť od Pozemkového spoločenstva – Lesný a Pasienkový 

urbár Dechtice (ďalej len PS LPÚ) v ktorej žiadajú: 

1.) Spolufinancovanie podania kasačnej sťažnosti na Najvyšší súd voči rozsudku 

Krajského súdu v Trnave vo veci likvidácie časti lomu Dechtice. 

2.) Zvolanie starostov obcí a primátora mesta Trnava ktorých obyvatelia sú spotrebitelia 

a zároveň aj konzumenti pitnej vody, ktorá je čerpaná z vrtov (studní) v extraviláne 

obce Dechtice. Do priestorov lomu Dechtice sa naváža nekontrolovane odpad. 

Vlastník pozemkov PS LPÚ Dechtice požiadal o zmluvný mechanizmus kontroly 

tohto odpadu nájomcu pozemkov spoločnosť JIVA Trade s.r.o. . Táto spoločnosť 

odmietla výkon kontroly navážaného odpadu. Preto sa obávame znehodnotenia 

zdrojov pitnej vody. Uvítali by sme, keby sa na stretnutí zúčastnil aj zástupca 

spoločnosti TAVOS. 

3.) Informácia od starostu obce Dechtice o dosiaľ podniknutých krokoch ohľadne žiadosti 

od PS LPÚ Dechtice zo dňa 26. 06. 2017 o krokoch riešenia nepovolenej skládky 

v lome Dechtice. 

 

V bode 1.) vystúpil pán Vajs a hovoril o skládke v kameňolome a možnosti, aby sa PS LPÚ 

Dechtice odvolali na Najvyšší súd. Kasačný poplatok je v sume 7. 000,- . Od obce žiadajú 

50% spoluúčasť na zaplatenie tohto poplatku.  

Hlavná kontrolórka obce upozornila poslancov OZ, že financovanie cudzieho súdneho sporu 

je v rozpore so zákonom. 

 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 63 /2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 0,  proti: 0, zdržal sa: 9 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 63/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje 50% spoluúčasť na financovaní kasačného 

poplatku PS LPÚ Dechtice. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 64/2017 

 

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. 64/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce  zvolať starostov obcí, ktorých 

obyvatelia sú spotrebitelia pitnej vody z Dechtíc, primátora mesta Trnava, predsedu VÚC, 

zástupcov okresného úradu, zástupcu ministerstva životného prostredia, zástupcu spoločnosti 

TAVOS a zástupcov médií.  

 

 



 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 65/2017 

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. 65/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce 

o podniknutých krokoch ohľadom žiadosti PS LPÚ Dechtice zo dňa 26. 06. 2017. 

 

 

B. Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že riaditeľka rozpočtovej organizácie 

Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice sa vzdala svojej 

funkcie. Zároveň dal návrh na jej odvolanie. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí Uznesenia č. 66/2017 

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. 66/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odvoláva Jarmilu Pauerovú z funkcie riaditeľky 

rozpočtovej organizácie Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice.  

 

 

Starosta predložil návrh na vymenovanie Ing. Stanislavy Steiner Papánek do funkcie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda 

Dechtice.  

Starosta dal hlasovať o prijatí Uznesenia č. 67/2017 

Prítomní poslanci: 9 

za: 2,  proti: 1, zdržal sa: 6 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 67/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschválilo Ing. Stanislavu Steiner Papánek do funkcie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda 

Dechtice.  

  

Po krátkej diskusii starosta navrhol vymenovať do funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie 

Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice PhDr. Karola Závodského.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí Uznesenia č. 68/2017 

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. 68/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje PhDr. Karola Závodského do funkcie riaditeľa 

rozpočtovej organizácie Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice.  



 

C. Starosta prečítal žiadosti  od členov DHZ o povolenie hodovej a štefanskej diskotéky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 69/2017 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 69/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje žiadosť členov DHZ o usporiadanie  hodovej 

diskotéky, ktorá sa uskutoční dňa 25. 11. 2017 o 21:00 hod. v KD Dechtice. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 70/2017 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 0,  proti: 6, zdržal sa: 3 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 70/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje žiadosť členov DHZ o usporiadanie  

štefanskej  diskotéky. 

  

D. Predseda poľovníckeho združenia Borinka Dechtice Bohuš Valovič  požiadal 

o povolenie štefanskej diskotéky.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 71/2017 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 2 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 71/2017 zo dňa 19. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje žiadosť predsedu poľovníckeho združenia 

Borinka Dechtice  o usporiadanie  štefanskej  diskotéky dňa 26. 12. 2017 o 21:00 hod. v KD 

Dechtice.  

 

E. V rôznom vystúpila Ing. Emília Smutná, ktorá vyslovila žiadosť za Miestnu 

organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov, aby sa OZ vyjadrilo k záhradníckym 

projektom, ktoré by chceli zorganizovať na hornom cintoríne. Zároveň sa pýtala či sa 

cez uvedený pozemok bude realizovať vodovod do Domu smútku. 

Ďalej navrhla založiť občianske združenie orientované na kultúrne pamiatky v Dechticiach. 

Pri plánovanej revitalizácii dolného cintorína navrhla osloviť viacero záhradných architektov. 

Starosta obce a poslanci  OZ sa môžu týmito podnetmi zaoberať v blízkej dobe.  

 

 

 

 



k bodu 14: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 19. 09. 2017 

 

 

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

 

 

Overovatelia:      Marta Kopšíková                                            .................................................. 

                 

                           Bohuš Valovič                                                 ..................................................               

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Mgr. Karol Zachar 

                                                                             starosta obce 

 

 
 

 


