
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 14. 12. 2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7 + 1 poslanec prišiel v priebehu rokovania                                                                               

Počet ospravedlnených poslancov :              1 / Andrej Machovič/ 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

Program: 

 

 1.  Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

                               2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov  

5. Žiadosť o prerokovanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce 

Dechtice 

6. Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov 

vo vlastníctve obce Dechtice 

7. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice na 

rok 2018 a roky 2019 a 2020 

9. Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 

10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 11. 12. 2017 

11. Rozpočtové opatrenia č. 4, 5, 6 na rok 2017 

12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018 

13. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 

12. 2017 – príkaz starostu obce 

14. Plán zasadnutí OZ na rok 2018 

15. Informácie starostu obce 

16. Rôzne 

17. 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. 

Poslanci nemali iný návrh. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 72/2017. 

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. 72/2017 zo dňa 14. 12. 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 Ing. Petra Roháča  a Jozefa Holického. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril 

Štefana Uhra. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 73/2017. 

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. 73/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky Mgr. Zdenky 

Maškovej, overovateľov Ing. Petra Roháča, Jozefa Holického a Štefana Uhra za tvorbu 

a zapísanie uznesení. 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 19. 09. 2017 boli prijaté uznesenia číslo 43/2017 až číslo 71/2017, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

Prišiel poslanec Pavol Mancovič 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 74/2017. 

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. 74/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

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

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia. 

 

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Peter Roháč sa informoval ohľadom zápachu v Uličke 

- Starosta odpovedal, že o situácii vie, že prišiel aj list od občana Jaroslava Polakoviča. 

Na zápach z kanalizácie obec upozorní  TAVOS.  

Poslanec Peter Roháč sa ďalej spýtal, či sa bude riešiť situácia parkovania na námestí a či by 

nemohli zamestnanci COOP Jednoty parkovať vo dvore predajni.  

- Starosta odpovedal, že požiada zamestnancov, aby parkovali vo dvore. 

Spýtal sa tiež na rekonštrukciu ulice Ulička.  

- Starosta odpovedal, že stavebná firma z dôvodu skorého príchodu zimy nezačala 

rekonštrukčné práce na Uličke. Rekonštrukcia sa presúva na rok 2018. 

- Ekonómka Grebečíová odpovedala, že s rekonštrukciou Uličky sa počíta v rozpočte na 

rok 2018. 



Poslanec navrhol zasypať pieskom jamu na ceste do rybárne  pri pánovi Miroslavovi 

Pullmanovi. Ďalej navrhol, aby v lete cez Karmelský jarmok bola v obci miesto diskotéky 

zorganizovaná Retro párty aj pre starších občanov. 

Tiež navrhol, aby boli nájomníkom predĺžené nájomné zmluvy k obecným bytom, len 

v prípade, že majú vysporiadané všetky záväzky voči obci . 

Poslanec Danko informoval, že občania si všímajú smetiarov ako dávajú všetok odpad do 

jedného auta – neseparujú. 

 

 

 

k bodu 5: Žiadosť o prerokovanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce 

Dechtice 
Odišiel poslanec Pavol Mancovič 

 

Starosta prečítal žiadosť od Pozemkového spoločenstva – Lesný a Pasienkový urbár 

o prejednanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce Dechtice. 

Po krátkej diskusii vystúpil občan Peter Manca a predstavil poslancom OZ svoj developérsky 

projekt na nový stavebný obvod – „ Miškáréch ulica“ . 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 75/2017. 

 

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. 75/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce otvoriť územný plán obce 

Dechtice v súvislosti so žiadosťou Pozemkového spoločenstva – Lesný a Pasienkový urbár  

a Petra Mancu 

 

 

k bodu 6: Návrh  a schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania 

bytov vo vlastníctve obce Dechtice 
 

Zamestnankyňa obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Dechtice návrh VZN č. 

3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Dechtice, ktorý bol  dňa 24. 

11. 2017 zverejnený na webovej a informačnej tabuli a elektronicky poslaný poslancom OZ 

Dechtice. Zo strany poslancov a občanov boli k návrhu podané pripomienky, ktoré boli 

zapracované a následne zaslané poslancom. K opravenému návrhu VZN už neboli ďalšie 

pripomienky. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 76/2017. 

 

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. 76/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania 

bytov vo vlastníctve obce Dechtice. 

 
Zamestnankyňa obce Gabriela Grebečíová ďalej informovala poslancov nových zmluvách, 

dodatkoch zmlúv k nájomným bytom, ktorý vypracovala advokátska kancelária Mgr. Júliusa 

Meszároša. Tiež informovala poslancov o odporúčaniach od právnika ohľadom právnych 

úkonov spojených so vznikom, zmenou, alebo zánikom nájomného vzťahu k nájomným 

bytom vo vlastníctve obce Dechtice. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 77/2017. 

 

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. 77/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach v Dechticiach splnomocňuje starostu obce na právne 

úkony spojené so vznikom, zmenou, alebo zánikom nájomného vzťahu k nájomnému bytu vo 

vlastníctve obce Dechtice. Starosta je oprávnený podpísať príslušné listiny ( zmluvy, dodatky, 

výpovede a pod. ). Predmetné právne úkony je starosta povinný preložiť na schválenie na 

najbližšom nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

 

k bodu 7: Návrh  rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 
 

Ekonómka obce Bc. Gabriela Grebečíová informovala, že Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 

2019 a 2020 bol zverejnený na webovej stránke a informačných tabuliach obce dňa 24. 11. 

2017. Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 a roky 2020 bol elektronicky zaslaný 

poslancom OZ Dechtice. Zo strany poslancov a občanov neboli k návrhu rozpočtu žiadne 

pripomienky.  Ekonómka obce informovala poslancov, že k návrhu rozpočtu na rok 2018 boli 

ešte pripomienky.  Zo strany obce aj rozpočtovej organizácie sa rozpočet v príjmovej aj 

výdavkovej časti zvyšoval o sumu 67 tisíc €. Poslanci k opravenému návrhu rozpočtu na rok 

2018  nemali žiadne pripomienky. Rozpočet obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 78/2017. 

 

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. 78/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 

2018 a roky 2019 a 2020. 



 
 

 

k bodu 8: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice 

na rok 2018 a roky 2019 a 2020 
 

Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková oboznámila  poslancov so svojim stanoviskom 

k návrhu rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 a 2020 a odporúča poslancom OZ Dechtice 

schváliť rozpočet na rok 2018 a zobrať na vedomie – Návrh rozpočtu obce Dechtice na roky 

2019 a 2020 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 79/2017. 

 

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. 79/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020.  

 

 

 

k bodu 9: Schválenie  rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020 

 
Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 80/2017.  

 

 

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. 80/2016 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje rozpočet obce Dechtice na rok 2018 a roky 

2019 a 2020.  

 

 

k bodu 10: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 11. 12. 2017 

 
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 bolo prerokované poslancami.  

 
Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 81/2017.  

 

 

 



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. 81/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

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

výdavkov obce a jej rozpočtovej organizácie  k 11. 12. 2017.  

 

 

k bodu 10: Rozpočtové opatrenie č.4, č.5, č.6  na rok 2017 

 
Účtovníčka obce informovala, o rozpočtových opatreniach č. 4, č. 5,  č. 6. a č. 7 . 

Všetky rozpočtové opatrenia boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci k rozpočtovým 

opatreniam nemali pripomienky. Rozpočtové  opatrenia č. 4, 5, 6 a 7  tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 82/2017. 

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. 82/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2017. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 83/2017. 

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. 83/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2017. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 84/2017. 

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. 84/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 na rok 2017. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 85/2017. 

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. 85/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2017. 

 

k bodu 12: Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 

2018 

 
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Dechtice plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2018. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 86/2017. 

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. 86/2016 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na I. polrok 2018. 

  

 

k bodu 13: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31. 12. 2017 – príkaz starostu obce 
 

Starosta vydal príkaz k dokladovej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31. 12. 2017. 

Poslanci nemali k príkazu starostu námietky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 87/2017. 

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. 87/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie príkaz starostu obce. 

 

k bodu 14: Plán zasadnutí OZ na rok 2018 
Starosta obce predniesol poslancom plán zasadnutí OZ na rok 2018. Poslanci sa dohodli na 

pláne zasadnutí: 27. 2. 2018 , 22. 05. 2018, 26. 06. 2018 a 25. 09. 2018. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 88/2017. 



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. 88/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje plán zasadnutí na rok 2018:  

- 27. 02. 2018 

- 22. 05. 2018 

- 26. 06. 2018 

- 25. 09. 2018 

 

k bodu 15: Informácie starostu obce  
Starosta informoval OZ o:  

- Kolaudácii prístavby ŠJ Dechtice  

- Získaní dotácie vo výške 10. 000 € v projekte Prevencia kriminality kamerovým 

systémom a o zapojení sa do ďalšieho projektu Prevencia kriminality kamerovým 

systémom obce Dechtice 

- O projekte na budovanie učební v ZŠ – čaká sa na výsledok 

- O návrhu na výmenu pozemkov  medzi obcou Dechtice a cirkvou. Dôvodom návrhu je 

túžba pútnikov postaviť kostol na mieste zjavení Panny Márie v Dechticiach 

(Svätodušnica).  V týchto miestach má obec pozemok č. 3470 vo výmere 8895 m², 

ktorý by sa mohol vymeniť za časť pozemku č. 881 vedeného na L.V. číslo 1170, 

ktorý je vo vlastníctve farnosti Dechtice. 

 

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 89/2017 

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. 89/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce.  

 

 

Poslanec Bohuš Valovič sa spýtal na  aktuálnu situáciu ohľadom pozemkov na Športovej 

ulici.  

- Starosta odpovedal, že na pracovnom stretnutí sa  majitelia dotknutých pozemkov 

dohodli, že bezodplatne darujú obci  časti pozemkov pre vybudovanie komunikácie.  

Občianka  Ing. Henrieta Rajnicová PhD. požiadala poslancov, aby sa táto dohoda 

z pracovného stretnutia dala do uznesenia.  

Občan Marek Prvý navrhol, aby Tibor Stračár tiež daroval obci  časť pozemku na 

vybudovanie komunikácie. 

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 90/2017 

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. 90/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie dohodu medzi vlastníkmi parciel na 

Športovej ulici s obcou Dechtice o darovaní časti týchto pozemkov na vybudovanie miestnej 

komunikácie. 

 

k bodu 16:  Rôzne 

 
A.  

Ekonómka obce informovala poslancov o nevymožiteľnej nedaňovej pohľadávke za káblovú 

televíziu od Jozefa Benovica za roky 2012, 2013  vo výške 48 € .  

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 91/2017 

Prítomní poslanci: 7 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 1(Valovič Bohuš) 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 90/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje odpísať nevymožiteľnú nedaňovú pohľadávku 

za káblovú televíziu za rok 2012, 2013 od Jozefa Benovica vo výške 48 € 

 

       B. 

Poslanec Roháč sa spýtal na riešenie zúženej časti cesty pred Michalom Hlavatovičom. Tiež 

navrhol zameranie cesty v časti obce  na „ Pijaviciach“ 

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 92/2017 

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. 92/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi konať vo veci vysporiadania 

komunikácií Pijavice a Trstiny. 

 

         C. 

Poslanec Danko sa spýtal kedy bude dokončená rekonštrukcia transformátora na pozemku 

Dušana  Machoviča. 

- Starosta odpovedal, že prebieha stavebné konanie, ktoré obec nedokáže ovplyvniť 

 

       D. 

Starosta informoval o projekte s názvom Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov 

a ich  služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra. 

Občan PhDr. Karol Závodský navrhol výsadbu stromov na Trstinách 

Poslankyňa Kopšíková navrhla výsadbu stromov v areály MŠ Dechtice. 

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 93/2017 

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. 93/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje  5% spoluúčasť obce na projekte Zachovanie 

a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená 

infraštruktúra – kód výzvy: IPKZP-PO1. SC131-2017-29 

 

      E. 

Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť od Pozemkového spoločenstva – Lesného 

a pasienkového urbáru Dechtice v ktorej žiadajú: 

1. Poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj Pozemkového spoločenstva vo výške 

1.000 € 

2. Pridelenie kancelárie pre spoločenstvo v budove OÚ  

3. O predloženie podkladov   

4. O zaradenie upravenej prezentácie zo stretnutia starostov obcí ohľadom problematiky 

čiernej skládky v lome Dechtice  do vysielania káblovej televízie 

 

K bodu žiadosti  č. 1 Urbárnici sa vyjadrili, že platia vysokú daň vo 1. 187,63 € , okrem toho 

majú aj iné výdavky, ktoré si uhrádzajú z vlastných osobných zdrojov.  

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 94/2017 

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. 94/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje finančný príspevok na rozvoj pozemkového 

spoločenstva vo výške 1.000 €, ktorý im bude v priebehu roka 2018 poslaný na účet. 500 € vo 

februári a 500 € v júni. 

 

K bodu žiadosti  č. 2 : - v budove OÚ nie sú žiadne voľné kancelárie. Starosta odpovedal, že 

preverí, či nie je voľný priestor v budove Zdravotného strediska 

 

K bodu žiadosti č. 3 : -  OÚ vyžiada z archívu požadovaný doklad k zisťovaciemu konaniu na 

Ťažbu stavebného kameňa z roku 2005  - číslo konania 3462/05 – 1.6/gn. 

 

K bodu žiadosti č. 4 : - poslanec Roháč sa spojí s tvorcom prezentácie s pánom Dominikom 

Slivom vo veci upravenia tejto prezentácie a zaradenia do vysielania miestnej káblovej 

televízie. Ján Benovic navrhol, aby bola táto prezentácia zaslaná aj ostatným obciam, ktorých 

občania užívajú pitnú vodu z Dechtíc.  

 

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 95/2017 

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. 95/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  navrhuje spoluprácu poslanca Petra Roháča s pánom 

Dominikom Slivom ohľadom úpravy prezentácie pre vysielanie v miestnej káblovej televízii. 

 

 

Prišiel poslanec Pavol Mancovič 

 

       F. 

Starosta prečítal žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Dechtice o finančný príspevok na 

obnovenie národnej kultúrnej pamiatky Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. 

 

Odišiel poslanec Pavol Danko. 

 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 96/2017 

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. 96/2017 zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie žiadosť na vedomie a odkladá  jej riešenie 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na budúci rok 2018. 

 

k bodu 17: Diskusia 

 

 

k bodu 18: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

v Dechticiach, 14. 12. 2017 

 

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

 

 

Overovatelia:     Ing. Peter Roháč                                        .................................................. 

                 

                           Jozef Holický                                           ..................................................               

     

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 



                                                                           starosta obce 

 

 

 
 


