
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 27. 02. 2018 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                 

Starosta obce:                                      

Počet prítomných poslancov 

Počet ospravedlnených poslancov 

9 

PhDr. Karol Zachar 

5  poslancov 

4 /Andrej Machovič, Bohuš Valovič, 

     Pavol Danko, Štefan Uher/ 

 prítomnosť / kvórum = 9/5 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 

6. Prerokovanie Záverečného účtu  

7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

9. Schválenie Záverečného účtu  za rok 2017 

10. Rozpočtového opatrenia č. 1/2018 

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 5 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné.  

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

Zo strany poslancov nebol žiadny návrh na zmenu prípadne doplnenie programu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 1/2018. 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 1/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

k bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice 

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

zápisnice  Pavla Drgoňa a Pavla Mancoviča. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Martu 

Kopšíkovú. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 2/2018. 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 2/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky PhDr. Zdenky 

Maškovej, overovateľov Pavla Drgoňa  a Pavla Mancoviča a Martu  Kopšíkovú za tvorbu 

a zapísanie uznesení. 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 14. 12. 2017 boli prijaté uznesenia číslo 72/2017 až číslo 96/2017, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 3/2018. 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení č. 

72/2017 – 96/2017  

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov 

 
A. Poslance Ing. Peter Roháč: 

- Odporučil starostovi, aby jednal so zamestnancami obchodu Coop Jednota ohľadom 

možnosti parkovania ich súkromných motorových vozidiel vo dvore. Ďalej navrhol, 

aby bola odstránená dopravná značka zákaz zastavenia zo starej brány do dvora 

obchodu a tým vznikne ďalšie parkovacie miesto. Ďalej navrhol starostovi riešiť 

celodenné parkovanie občanov z okolitých obcí na parkovisku určenom pre 

zákazníkov Coop Jednota. 

Starosta odpovedal, že sa bude týmito návrhmi zapodievať. 

 

B. Poslankyňa Marta Kopšíková: 

- Navrhla starostovi, aby sa k čakárni Pri Panenke Márii umiestnil kontajner na sklo. 

Ďalej upozornila na nefunkčný rozhlas pred číslom domu 333. 

 

C. Poslanec Jozef Holický: 

- Sa spýtal na zlý odtok vody pred domami č. 219, 220, 221 a 222. 

Starosta odpovedal, že o probléme vie, náklady na úpravu odtoku sú narozpočtované 

v rozpočte na rok 2018. 

 

k bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 
 

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

rok 2017. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 4/2018 

 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 4/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce 

o kontrolnej činnosti za rok 2017. 



 

k bodu 6 : Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2017 
Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Návrh záverečného účtu obce 

Dechtice za rok 2017. Návrh záverečného účtu bol na pripomienkovanie v obci zverejnený na 

oznamovacích tabuliach aj na internetovej stránke obce dňa 05. 02. 2018. 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. 5/2018  

 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 5/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie  na vedomie prerokovanie záverečného účtu. 

 

 

k bodu 7: Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2017 
 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová prečítala poslancom OZ Správu nezávislého audítora 

k individuálnej účtovnej závierke obce k 31. 12. 2017. Podľa názoru audítora účtovná 

závierka Obce Dechtice a výsledky jej hospodárenia za rok 2017 sú v súlade so zákonom 

o účtovníctve. 

Poslanci zobrali správu audítora na vedomie. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 6/2018 

 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 6/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

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

individuálnej účtovnej závierky Obce Dechtice k 31. 12. 2017. 

 

  

k bodu 8: 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. 2017 a navrhla poslancom schváliť 

záverečný účet bez výhrad. Poslanci zobrali stanovisko HKO na vedomie 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 7/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 7/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2017. 



 

k bodu 9: Schválenie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2017 
 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 8/2018 

 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 8/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje záverečný účet Obce Dechtice a celoročné 

hospodárenie Obce Dechtice za rok 2017 bez výhrad. 

 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 9/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 9/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje upravený prebytok rozpočtu v sume 5.425,66 

€ 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. použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu obce vo výške 2 947,02 €, 

- pôžičku vo fonde opráv v 8bytovom dome vo výške 2 478,64 €. 

 

 

 

k bodu 10: Rozpočtového opatrenie č. 1/2018 
 

 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom návrh na rozpočtové opatrenie č. 

1/2018, ktoré bolo poslancom elektronicky doručené. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 10/2018 

 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 10/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

 

 

 

 



k bodu 11:  Informácie starostu obce 

 
Starosta informoval: 

- o podaní žiadosti  na MF SR – Žiadosť o poskytnutie dotácií  na rekonštrukciu KD 

(vstupných priestorov KD a sociálnych zariadení) 

- o podaní žiadosti o dotáciu na dobudovanie tréningového futbalového ihriska 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 11/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 11/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie informácie starostu obce 

 

 

 

Starosta zároveň informoval o:  

 

A) 

o reálnej situácii ohľadom požiarnej zbrojnice, ktorá legislatívne neexistuje, pretože nemá 

založený list vlastníctva a približne polovica požiarnej zbrojnice leží na súkromnom pozemku 

Jozefa Holického 

 

 Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o prijatí Uznesenia č. 12/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 12/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  odporúča starostovi obce dať vypracovať projektovú 

dokumentáciu na stavbu novej požiarnej zbrojnice a následného vysporiadania pozemkov. 

 
B)  

Starosta uviedol Ing. Lukáša Gumana a Danielu Malovcovú, ktorí zastupiteľstvu prezentovali 

návrh na revitalizáciu Pomníka padlých s rozpočtom v sume 22 423,76 €. Starosta navrhol 

urobiť projekt praktickejšie ( zmenšiť trávnaté plochy, zmeniť druhy rastlín). Poslanec Peter 

Roháč navrhol dopracovať do projektu aj Pomník padlých v II. svetovej vojne.  

Upravený projekt bude doručený poslancom. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 13/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 13/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie prezentáciu ohľadom revitalizácie 

pomníka padlých v I. svetovej vojne a starého cintorína pri zdravotnom stredisku.  

 

 

 

 



C) 

      Starosta informoval o vypracovanom geometrickom pláne v časti obce Kúty a Pijavice. 

Geometrické zameranie ukázalo, že miestna komunikácia Kúty leží z časti na pozemkoch 

rodiny Maškovcov na pravej strane v smere k vodným zdrojom. Naopak na ľavej strane Jozef  

a Michal Hlavatovičoví majú prihradené z pozemku pôvodne určeného na miestnu 

komunikáciu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 14/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 14/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie vypracovaný geometrický plán 

v časti obce Pijavice a Kúty. Ďalej odporúča starostovi obce ísť do jednania s jednotlivými 

majiteľmi pozemkov ohľadom ich vysporiadania.  

 

 

D) 

Starosta predniesol OZ jednotlivé dodatky k nájomným zmluvám a nájomné zmluvy na 

bytové a nebytové priestory. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 15/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 15/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve so 

spoločnosťou STELART TV s.r.o. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 16/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 16/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Romanom 

Hrčkom, bytom Dechtice č.543 a Adriánou Hrčkovou, bytom Dechtice č. 543 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 17/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Tomášom 

Jančovičom bytom Dechtice č. 615 a Petronelou Jančovičovou bytom Dechtice č. 615. 

 

 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 18/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 18/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje dodatok č. 3 k nájomnej zmluve s Janou 

Boledovičovou bytom Dechtice č. 615 

 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 19/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 19/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje dodatok č. 3 k nájomnej zmluve s Hanou 

Králikovou bytom Dechtice č. 615 

 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 20/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje dodatok č. 3 k nájomnej zmluve s Martinou 

Kalašovou bytom Dechtice č. 552 a Ivanom Švihoríkom bytom Dechtice 615. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 21/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 21/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje dodatok č. 3 k nájomnej zmluve s Norbertom 

Remenárom s manželkou bytom Dechtice č. 615 a Janou Remenárovou bytom Dechtice č. 

615 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 22/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 22/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 2018/001 s Milanom 

Masarovičom bytom č. 424 a Janou Masarovičovou bytom Dechtice č. 424. 

 

 



 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 23/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 23/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 2018/002 s Katarínou 

Janotkovou bytom Dechtice č. 615 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 24/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 24/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 2018/003 s Martinom 

Hamerlíkom bytom Smolenice, Zalázne č 464/25 

 

E) 
Starosta informoval o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na triedený zber 

komunálnych odpadov. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 25/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 25/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok kód výzvy OPKZP – PO1-SC111-2017-33. Na triedený zber komunálnych 

odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice 

s 5% spoluúčasťou z vlastných zdrojov obce 

 

F) 
Starosta predniesol žiadosť Petra Bzdúcha o predĺženie nájomnej zmluvy č. 01/2014 a 

súčasne  prečítal návrhy Petra Bzdúcha týkajúce sa opráv na zdravotnom stredisku. 

Starosta odpovedal, že zdravotné stredisko Dechtice bolo zaradené medzi možných 

uchádzačov na čerpanie finančných prostriedkov z fondu IROP na rekonštrukciu 

a modernizáciu zdravotných stredísk v trnavskom kraji. V prípade, že obec nezíska finančné 

prostriedky z týchto zdrojov urobí nutné opravy z vlastných finančných prostriedkov.  

 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 26/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 26/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer: prenájom  nebytových priestorov, 

podnikateľský priestor vo výmere 14,50 m², spoločný priestor vo výmere 3,8 m², sprcha 2,2 

m², spôsob: osobitným zreteľom. Dôvod osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nájomcu 

Petra Bzdúcha, bytom Kátlovce č. 315 v nebytovom priestore.  

 



G) 

Starosta predniesol žiadosť od miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 

o pridelenie miestnosti, konkrétne uvádzajú objekt starej pošty. 

Ing. Smutná predniesla OZ, že v organizácii nie sú jednotní v názore ako budovu opraviť rsp. 

zrekonštruovať. Časť výboru organizácie chce na budove urobiť iba najnutnejšie opravy 

a časť výboru chce, aby sa dal vypracovať projekt, rozpočet a budova by sa úplne  

zrekonštruovala. 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prvým názorom na iba najnutnejšiu opravu z dôvodu 

havarijného stavu budovy a z dôvodu bezpečnosti pri práci brigádnikov. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 27/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 4,  proti: 0, zdržal sa: 1 ( Ing. Peter Roháč) 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 27/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje užívať priestory starej pošty žiadnej zložke. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 28/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 28/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce dať vypracovať projekt a 

rozpočet na rekonštrukciu starej pošty. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 29/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 29/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce spísať protokol o užívaní 

obecných priestorov pre obecné zložky. 

 

H) 
Starosta prečítal žiadosti DHZ o usporiadanie tanečných zábav ( jarmočná, hodová, 

štefanská). 

Starosta obce dal návrh na neschválenie týchto žiadostí. Ako dôvod uviedol návrh na 

neusporiadanie zábav zo strany polície SR, záchranárov a najmä občanov Dechtíc. Zábav sa 

zúčastňuje neúnosné množstvo návštevníkov, ktorí keďže sa nezmestia do KD pohybujú sa po 

celej obci poškodzujú súkromný aj verejný majetok a rušia nočný kľud.  

Poslanci po krátkej diskusii návrh starostu podporili. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 30/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 30/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce nepovoľovať verejné tanečné 

zábavy. 

 



 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 31/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 31/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje DHZ organizovať jarmočnú tanečnú 

zábavu. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 32/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 32/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje DHZ organizovať hodovú tanečnú zábavu. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 33/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 33/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach neschvaľuje DHZ organizovať štefanskú tanečnú 

zábavu. 

 

k bodu 12: Rôzne  
 

k bodu 13: Diskusia 

 

V diskusii vystúpil Ing. Ľuboš Melúch Phd. ohľadom otvorenia územného plánu obce 

Dechtice. Konkrétne predniesol negatívne vyjadrenie rodiny Melúchovej k návrhu na 

vybudovanie stavebného obvodu „Miškáréch ulica“. Ako vlastníci susednej nehnuteľnosti 

a pozemku s týmto návrhom nesúhlasia z dôvodu narušenia súkromia, bezpečnosti a pohody 

bývania. Tiež poukázal, že pred ich domom sa nachádza frekventovaná štátna cesta a nechcú 

mať ďalšiu cestu vedľa domu. Obávajú sa tiež možných otrasov a následného praskania domu 

a tiež zníženia trhovej hodnoty ich nehnuteľností. 

Branislav Melúch sa spýtal ako je to v súčasnosti s otvorením územného plánu. Starosta 

odpovedal, že tvorca územného plánu spracúva jednotlivé návrhy na doplnenie územného 

plánu.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 34/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 34/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie pripomienky rodiny Melúchovej 

o otvorení územného plánu ohľadom cesty vedľa ich pozemku. 

 

 

 



V diskusii ďalej  vystúpil za DHZ Peter Madeja, ktorý informoval starostu a poslancov OZ  

o činnosti DHZ  Dechtice za rok 2017. Správa z výročnej schôdze DHZ je súčasťou zápisnice.  

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 35/2018 

Prítomní poslanci: 5 

za: 5,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 35/2018 zo dňa 27. 02. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie Petra Madeju o činnosti 

DHZ. 

 
 

 

k bodu 14: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

v Dechticiach, 27. 02. 2018 

 

 

 

 

zapisovateľka:  PhDr.  Zdenka Mašková                  .................................................. 

 

 

Overovatelia:     Pavol Drgoň                                          .................................................. 

                 

                           Pavol Mancovič                                    ..................................................               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 

 


