
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 22. 05. 2018 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        5  poslancov  

Počet ospravedlnených poslancov :              4 /Andrej Machovič, Štefan Uher, Pavol             

Mancovič, Ing. Peter Roháč/ 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/5 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dechtice 

6. Čerpanie rozpočtu obce Dechtice k 30. 04. 2018 

7. Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

8. Určenie poplatku pre vstup do Rotundy, propagačný materiál 

a reklamné premety 

9. Žiadosť o prenájom časti pozemku na cintoríne – DAROPOL, s.r.o. 

10. Žiadosť o predĺženie nájmu bytu – Lenka Baraniaková 

11. Schválenie nájomnej zmluvy s Petrom Bzdúchom 

12. Informácie starostu obce 

13. Rôzne 

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.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 42/2018. 

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. 42/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ. 

 

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

Z programu sa zrušil bod 11 nakoľko k tomuto bodu je pri hlasovaní potrebná trojpätinová 

väčšina poslancov ( prítomných len 5 poslancov). 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 43/2018. 

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. 43/2018 zo dňa 22. 05. 2018 



 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ bez bodu 11. 

 

k bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice 

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

zápisnice  Jozefa Holického   a Bohuša Valoviča. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Martu 

Kopšíkovú. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 44/2018. 

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. 44/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky PhDr. Zdenky 

Maškovej, overovateľov Jozefa Holického  a Bohuša Valoviča a Martu  Kopšíkovú za tvorbu 

a zapísanie uznesení. 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 17. 04. 2018 boli prijaté uznesenia číslo 36/2018 až číslo 41/2018, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 45/2018. 

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. 45/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení č. 36/2018 

– 41/2018  

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov 

 
A. Poslanec Pavol Danko: 

- Sa spýtal ako sa bude riešiť problém s bitúnkom ohľadom  odpadových vôd, ktoré 

znečisťujú cestu a okolie bitúnku. 

OZ odporučilo starostovi vstúpiť do jednania s majiteľom bitúnku ohľadom tohto 

problému. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 46/2018. 

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. 46/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce vstúpiť do jednania s majiteľom 

bitúnku ohľadom vypúšťania odpadovej vody 

 

 

B. Poslanec Pavol Drgoň: 

- Sa informoval či by sa nemohol určiť čas odberu vody z prameňa sv. Floriána pri odbere 

väčšieho množstva vody. 



Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č. 47/2018. 

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. 47/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce prečistiť prameň sv. Floriána a 

pri odbere väčšieho množstva vody určiť čas odberu 

 

 

C. Poslankyňa Marta Kopšíková: 

- Sa informovala, či by starosta nemohol kontaktovať firma FCC Trnava ohľadom zmeny 

termínu vývozov separovaného a komunálneho odpadu, z dôvodu, aby sa separovaný 

odpad nemiešal s komunálnym.  

 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 48/2018. 

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. 48/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce kontaktovať firmu FCC Trnava 

ohľadom zmeny termínu vývozu separovaného odpadu z obce, tak aby sa komunálny odpad 

nevyvážal v ten istý termín ako separovaný odpad. 

 

 

D. Poslanec Pavol Drgoň  

- Sa spýtal či je potrebné na Zbernom dvore zapisovať odovzdaný odpad podľa položiek. 

Ekonómka obce odpovedala, že obci to ukladá zákon a získané informácie potrebujeme 

pre vypĺňanie štatistických výkazov. 

 

k bodu 5: Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v 

Dechticiach 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Dechtice návrh rokovacieho poriadku 

Obecného zastupiteľstva v Dechticiach, ktorý bol poslancom elektronicky doručený. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 49/2018 

 

 

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. 49/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

Dechtice . 

 

 

k bodu 6 : Čerpanie rozpočtu obce Dechtice k 30. 04. 2018 



Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ čerpanie rozpočtu obce Dechtice 

k 30. 04. 2018. Čerpanie rozpočtu bolo elektronicky zaslané poslancom OZ Dechtice.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 50/2018  

 

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. 50/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie  na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 04. 2018. 

 

 

k bodu 7: Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom rozpočtové opatrenie č. 2/2018, 

ktoré bolo poslancom elektronicky doručené. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 51/2018 

 

 

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. 51/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 

 

  

k bodu 8: Určenie poplatku pre vstup do Rotundy, propagačný materiál 

a reklamné predmety 

 
Riaditeľ osvetového centra PhDr. Karol Závodský informoval poslancov OZ o záujem 

verejnosti o našu kultúrnu pamiatku – Rotundu – Kostolíka Všetkých svätých. Odporučil 

vyberanie vstupného - dobrovoľného príspevku, ktorý by bol určený na rozvoj rotundy. Ďalej 

odporučil poslancom OZ dať vyrobiť reklamné predmety, propagačný materiál a vypracovať 

koncepciu rozvoja pamiatok našej obce. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 52/2018 

 

 

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. 52/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce: 

a) vyberať dobrovoľný príspevok na rozvoj rotundy 

b) vypracovať koncepciu rozvoja pamiatok obce Dechtice 



 

 

 

k bodu 9: Žiadosť o prenajatie časti pozemku na cintoríne – DAROPOL, 

s.r.o. 
Starosta obce prečítal žiadosť firmy DAROPOL, s.r.o. 

Poslanci o žiadosti nerozhodli, nakoľko k schvaľovaniu zámeru je potrebná trojpätinová účasť 

poslancov. Tento bod sa presúva do ďalšieho zastupiteľstva 

 

 

k bodu 10: Žiadosť o predĺženie nájmu bytu – Lenka Baraniaková 
 

Starosta prečítal žiadosť Lenky Baraniakovej o predĺženie nájmu bytu. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 53/2018 

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. 53/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

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

Baraniakovou. 

 

k bodu 11: Schválenie nájomnej zmluvy s Petrom Bzdúchom 
Bod sa vypustil – presúva sa do ďalšieho zastupiteľstva 

 

k bodu 12:  Informácie starostu obce 

 
- Starosta informoval: 

- vedenie ZŠ s MŠ Dechtice informovalo, že 12. 04. 2018 sa uskutočnil zápis do I. ročníka 

pre šk. rok 2018/2019. Zápisu sa zúčastnilo 20 detí. Zákonní zástupcovia 5 detí podali 

žiadosť o odklad.  

- vedenie ZŠ s MŠ Dechtice informovalo, že v školskom roku 2018/2019 zostávajú 2 

oddelenia ŠKD,  

- ZŠ s MŠ Dechtice ďalej informovala, že podala žiadosť o dotáciu na osobného asistenta  

pre žiaka v školskom roku 2018/2019. V prípade ak žiadosť bude zamietnutá bude 

musieť náklady na osobného asistenta hradiť obec.  

- obec získala finančnú dotáciu  na nákup  kompostérov. 

  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 54/2018 

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. 54/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie informácie starostu obce 

 

 

 

k bodu 13: Rôzne  
Ekonómka obce informovala, že prebehol audit nezávislého audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke obce Dechtice k 31. 12. 2017 

 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 55/2018 

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. 55/2018 zo dňa 22. 05. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  berie na vedomie správu nezávislého audítora 

o konsolidovanej účtovnej závierke obce Dechtice k 31. 12. 2017 v súlade konsolidovanej  

výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou 

 

 

 

 

k bodu 14: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

 

 

v Dechticiach, 22. 05. 2018 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:     Jozef Holický                                         .................................................. 

                 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 

 

 

 



 


