
 
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 10. 12. 2018 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        9  poslancov  

Počet ospravedlnených poslancov :            

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/9 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

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

12. 2018 – príkaz starostu 

6. Žiadosť pozemkového spoločenstva – lesný a pasienkový urbár 

Dechtice  

7. Žiadosť o odpredaj pozemku parcela č. 464/9 o výmere 39 m ² 

8. Prevod majetku parcela č. 464/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1590 m ² 

9. Rozpočtové opatrenie č.5/2018 

10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 11. 2018 

11. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice na 

rok 2019 a roky 2020 a 2021 

13. Schválenie rozpočtu obce Dechtice  na rok 2019 a roky 2020 a 2021 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 

15. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov 

orgánov 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 9 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 126/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 126/2018 zo dňa 10. 12. 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 Pavla 

Mancoviča, Bohuša Valoviča a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 127/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 127/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za 

overovateľov Pavla Mancoviča, Bohuša Valoviča a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla 

Drgoňa. 

 

 

 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh  a uznesení  

 
Na zasadnutí OZ dňa 04. 10. 2018 boli prijaté uznesenia číslo 109/2018 až číslo 115/2018, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol. Na zasadnutí OZ dňa 30. 11. 2018 boli prijaté uznesenia číslo 

116/2018 až 125/2018 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 128/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 04. 10. 2018 

a 30. 11. 2018 boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov 

A:  

- Poslanec Bohuš Valovič  poukázal na neporiadok okolo smetných nádob pri čakárni -  

Pri kríži. Položil otázku kedy budú preložené k Lesnej správe . 

- Poslanec Ing. Peter Roháč pripomenul, že najskôr treba urobiť pri Lesnej správe 

spevnenú plochu  

- Poslanec Drahoš Kalaš navrhol, aby smetné nádoby pri čakárni - Pri kríži a pri starej 

pošte boli premiestnené pred plot zberného dvora. 

- Poslanec Dominik Sliva navrhol, aby sa premiestnili len smetné na doby na šatstvo a to 

za plot zberného dvora 

B:  

- Poslanec Pavol Danko skonštatoval, že Pomník padlých je veľmi pekne zrevitalizovaný, 

len celkový dojem kazí neďaleká veľmi opotrebovaná čakáreň 

- Starosta odpovedal, že obec podala žiadosť na VÚC Trnava na  4 ks nových čakární a v 

súčasnej dobe čakáme, či nám budú schválené finančné prostriedky 

C:  

- Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala, či by rozpočet nemohol byť poslancom 

zaslaný 10 dní pred zastupiteľstvom na ktorom sa tento rozpočet bude schvaľovať  

- Ekonómka obce Gabriela Grebečíová odpovedala, že to sa nedá nakoľko do poslednej 

chvíle sa čaká na rozpočet ZŠ s MŠ.  

- Poslanec Drahoš Kalaš uviedol, že je rozhodnutý, že sa pod tento rozpočet nepodpíše, 

nakoľko nerozumie skratkám, ktoré sú v rozpočte uvedené. 

- Ekonómka navrhla, aby sa deň pred riadnym zastupiteľstvom uskutočnilo pracovné 

stretnutie. Na toto stretnutie bude pozvaná aj ekonómka školy, aby mohli byť 

zodpovedané otázky poslancov k rozpočtu. 

D:  

- Poslanec Drahoš Kalaš sa informoval, kde sa môže dozvedieť o investíciách, ktoré robí 

obec 

- Poslanec Peter Roháč odpovedal, že zmluvy a rozpočty všetkých investičných akcií sú 

zverejnené na obecnej stránke 

- Starosta odpovedal, že najjednoduchšie by bolo keby sa opýtal priamo na obecnom 

úrade 

- Poslanec Bohuš Valovič uviedol, že všetky investičné akcie boli riadne schválené 

obecným zastupiteľstvom. 

E:  

- Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala, či má obec vypracovanú smernicu 

k poskytovaniu dotácií pre miestne organizácie a kde by mohla nájsť vzor žiadosti 

o dotáciu. 

- Ekonómka Gabriela Grebečíová odpovedala, že obec nemá smernicu ale VZN č. 5/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice a žiadosť o dotáciu je možné si stiahnuť 

z našej obecnej stránky.  

- Poslankyňa Viera Strečanská navrhla umiestniť túto žiadosť do sekcie tlačivá na našej 

obecnej stránke. 

 



F:  

- Poslanec Dominik Sliva navrhol, aby sa prečistil priepust pod komunikáciu pri Pomníku 

padlých 

- Starosta odpovedal, že na takúto prácu treba prizvať špecializovanú firmu – takú, ktorá 

robila prečistenie dažďovej kanalizácie v Novej ulici. 

G: 

-  Poslanec Pavol Danko sa informoval, či by sa nedala na zberný dvor umiestniť nádoba 

na zber prepáleného jedlého oleja 

- Starosta odpovedal, že oslovíme firmu, ktorá ponúka likvidáciu takého oleja 

 

 

 

 

k bodu 5 : Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31. 12. 2018 – príkaz starostu  
Starosta obce prečítal: 

- Príkaz starostu obce č. 1/2018 kde nariaďuje vykonať riadnu inventarizáciu majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2018 v zmysle ustanovení § 29, § 30 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

- Menovací dekrét – kde vymenúva s účinnosťou od 10. 12. 2018 Ústrednú 

inventarizačnú komisiu v zložení:  

Predseda komisie: Pavol Drgoň 

Členovia komisie: Viera Strečanská, Bohuš Valovič 

- Menovací dekrét – kde vymenúva s účinnosťou od 10. 12. 2018 Čiastkovú 

inventarizačnú komisiu na úseku „Obecný úrad“ , „Kultúrny dom“, „ Dom smútku“ 

v zložení:  

Predseda komisie: Pavol Mancovič 

Členovia komisie: Viera Strečanská, Anna Tomášková, Mária Mašková, Jarmila 

Pauerová 

- Menovací dekrét – kde vymenúva Čiastkovú inventarizačnú komisiu na úseku 

„Požiarna ochrana“, „Zberný dvor“ v zložení: 

Predseda komisie: Ing. Peter Roháč 

Členovia komisie: Dominik Sliva, Jozef Holický, Miroslav Mihalovič, Peter Madeja 

- Menovací dekrét – kde vymenúva Čiastkovú inventarizačnú komisiu na úseku 

„Zdravotné stredisko“, „Telovýchovná jednota“, v zložení 

Predseda komisie: Pavol Danko 

Členovia komisie: Pavol Drgoň, Mária Kolláriková, Anna Tomášková 

- Škodovú komisiu – škody spôsobené obci resp. zamestnancom obce v zložení 

Predseda: Ing. Peter Roháč 

Člen: Viera Strečanská, Jozef Holický 

- Vyraďovaciu komisiu v zložení 

Predseda: Pavol Drgoň 

Člen: Anna Tomášková, Gabriela Grebečíová 

- Likvidačnú komisiu v zložení: 

Predseda: Ing. Peter Roháč 

Člen: Mária Mašková, Bohuš Valovič 

 

 

 

 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 129/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 129/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení: 

Predseda komisie: Pavol Drgoň, Členovia komisie: Viera Strečanská, Bohuš Valovič 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 130/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 130/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Čiastkovú inventarizačnú komisiu na úseku „ 

Obecný úrad“, „ Kultúrny Dom“ „Dom smútku“ v zložení: Predseda komisie: Pavel Mancovič, 

Členovia komisie: Viera Strečanská, Anna Tomášková, Mária Mašková, Jarmila Pauerová. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 131/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 131/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Čiastkovú inventarizačnú komisiu na úseku 

„Požiarna ochrana“, „Zberný dvor“ v zložení: Predseda komisie: Ing. Peter Roháč, Členovia 

komisie: Dominik Sliva, Jozef Holický, Miroslav Mihalovič, Peter Madeja  

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 132/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 132/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Čiastkovú inventarizačnú komisiu na úseku 

„Zdravotné stredisko“, „Telovýchovná jednota“ v zložení: Predseda komisie: Pavol Danko, 

Členovia komisie: Pavol Drgoň, Mária Kolláriková, Anna Tomášková. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 133/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 133/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší uznesenie č. 63/2015 zo dňa 10. 12. 2015 o schválení 

inventarizačných komisií z roku 2015. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 134/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Príkaz starostu obce č. 1/2018 

o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 

2018  v zmysle ustanovení § 29, §30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

k bodu 6 : Žiadosť pozemkového spoločenstva – lesný a pasienkový urbár 

Dechtice 
Starosta prečítal žiadosť v ktorej Pozemkové spoločenstvo –lesný a pasienkový urbár Dechtice 

žiadajú : 

- OU Dechtice o súčinnosť a zastrešenie zorganizovania stretnutia zástupcov TAVOS a.s. 

/ Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., OU Dechtice, Obecné zastupiteľstvo Dechtice, 

Spoločnosť URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ – JUDr. Marian Bošanský 

a Pozemkové spoločenstvo-lesný a pasienkový urbár Dechtice. Téma: zvolenie 

ďalšieho postupu po rozhodnutí Okresného úradu Trnava - Odbor opravných 

prostriedkov rozhodnutie č. : OU-ZZ-OOP3-2018/026421( skládka Kameňolom 

Dechtice) 

- OZ o účasť na tomto stretnutí a odsúhlasení úhrady nákladov spojených s účasťou 

právneho zástupcu JUDr. Mariana Bošanského na tomto stretnutí.  

- Poslanec Dominik Sliva konštatoval, že v súčasnosti je zavážanie vydobytého priestoru 

zastavené avšak z dôvodu kontroly skládku treba geodeticky zamerať.  

- Starosta odpovedal, že stretnutie sa uskutoční pravdepodobne po Novom roku.  



- Poslanec Pavol Danko navrhol stanoviť maximálnu cenu za právnické služby vrátane 

nákladov na dopravu do výšky 500€ 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 135/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 135/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach: 

a) berie na vedomie žiadosť Pozemkového spoločenstva – lesný a pasienkový urbár 

Dechtice 

b) odporúča starostovi, aby spolu s predsedom Pozemkového spoločenstva – lesný 

a pasienkový urbár Dominikom Slivom zorganizovali stretnutie zástupcov  TAVOS 

a.s., OcÚ Dechtice, Obecného zastupiteľstvo Dechtice, Spoločnosť URBAN FALATH 

GAŠPEREC BOŠANSKÝ – JUDr. Marian Bošanský a Pozemkového spoločenstva -

lesný a pasienkový urbár Dechtice 

c) schvaľuje náklady na právnické služby vrátane nákladov na dopravu do výšky 500 €. 

 

 

 

 

 

k bodu 7 : Žiadosť o odpredaj pozemku parcela č. 464/9 o výmere 39 m²  
Starosta prečítal žiadosť Marty Kraicovej o odpredaj pozemku vedeného v katastri pod číslom 

464/9 o výmere 39m ², ktorého vlastníkom je Obec Dechtice.  

Starosta vysvetlil poslancom OZ, že ide o pozemok na ktorom stojí časť rodinného domu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 136/2018. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 

Roháč, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 136/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Marte Kraicovej v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer predaj 

pozemku vedeného v katastri obce Dechtice  pod číslom parcely 464/9 o výmere 39m² – spôsob 

osobitný zreteľ, verejný záujem  – vysporiadanie majetku, čiastka – výška znaleckého posudku, 

ktorý si dá kupujúci vypracovať na vlastné náklady. 

 



 

 

k bodu 8 : Prevod majetku  parcela č. 464/4 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1590 m² 
Starosta vysvetlil poslancom, že prevod majetku sa týka parcely č. 464/10 o výmere 95 m². 

- Ing. Peter Roháč povedal, že predaj pozemku a požiarnej zbrojnice začalo ešte bývalé 

vedenie obce v 90. rokoch, kedy predalo budovu bývalej žandárskej stanice plynárom 

spolu s pozemkom a časťou hasičárne.  

- k tomu starosta dodal, že súčasné vedenie obce už iba napráva protiprávny stav.  

- Poslanec Dominik Sliva upozornil na poistky, ktoré obec už dávno platiť nemá ( za 

hasičáreň – čierna budova, za hasičské auto – ktoré sa nepoužíva ... ) 

- Kontrolórka obce odpovedala, že sa poistky prekontrolujú  

- Poslanec Drahoš Kalaš vyjadril názor, že futbalisti sú podľa neho dotovaní príliš veľa 

v porovnaní s hasičmi. 

- Poslanec Pavol Danko odpovedal, že hasiči už boli oboznámení s úmyslom obce 

vybudovať novú Požiarnu zbrojnicu na začiatku Novej Ulice. 

- Starosta obce oznámil, že pozemok č. parcely 1605/19 bol už v Územnom pláne 

v doplnku č. 3 preklasifikovaný z plochy verejnej zelene na plochu nekomerčného 

občianskeho vybavenia a teda môže byť využitý na výstavbu Požiarnej zbrojnice. 

 

 
Po krátkej diskusii  dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia č.137/2018  

Prítomní poslanci: 9 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 2 

 

 

Za: Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Pavol Danko, Viera Strečanská, Drahoš Kalaš, Bohuš 

Valovič, Pavel Mancovič 

Zdržal sa: Jozef Holický, Dominik Sliva 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 137/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predaj pozemku parcela č. 464/10 o výmere 

95m² Jozefovi Holickému a Karin Holickej. 

 

 

 

 

k bodu 9 :  Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 bolo poslancom OZ doručené elektronicky. 

Ekonómka obce informovala o úprave rozpočtu s rozpočtovým opatrením č. 5 presunom medzi 

jednotlivými položkami, pričom celková výška rozpočtu sa nemenila.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 138/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 



Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič 

Zdržal: Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 138/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2018 

 

 

 

 

 

k bodu 10 : Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 11. 2018 
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 11. 2018 bolo poslancom OZ doručené 

elektronicky. 

Ekonómka obce odpovedala na otázky poslancov k plneniu príjmov ZŠ s MŠ Dechtice. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 139/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 139/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

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

výdavkov obce a jej rozpočtovej organizácie k 30. 11. 2018. 

 

 

 

 

 

k bodu 11 : Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2019  a roky 2020 a 2021 
Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021 bol poslaný poslancom OZ 

elektronicky 

- Poslanec Dominik Sliva sa spýtal na rozpočet ohľadom Telovýchovnej jednoty, že je 

v rozpočte veľa položiek týkajúcich sa TJ v porovnaní s kultúrou. 

- Ekonómka obce odpovedala, že vzhľadom na Zákon o ochrane osobných údajov sa 

v rozpočte spájajú strediská kultúra a šport.  

- Poslanec Dominik Sliva ďalej uviedol, že obec investuje veľmi do futbalu a na opravu 

kostola neprispieva 

- Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková odpovedala, že tento rok si farský úrad 

nepodal žiadosť o dotáciu 

- Poslankyňa Viera Strečanská navrhla, aby obec zaplatila všetky náklady týkajúce sa 

divadiel, ktoré organizuje farský úrad v KD a čistý zisk by šiel na opravu kostola 



- Poslanec Darahoš Kalaš sa spýtal či má obec Dechtice futbalový klub Barcelona, 

nakoľko obec veľmi veľa investuje do miestneho futbalu. Ďalej sa spýtal, aké vlastne 

majú naši futbalisti výsledky 

- Poslanec Pavol Danko odpovedal, že naša futbalová TJ má historicky najviac členov – 

210 a náklady na futbal sú adekvátne 

- Starosta odpovedal, že bez peňazí sa futbal robiť nedá, treba si uvedomiť, že 

v súčasnosti máme 6 mužstiev / predprípravka, prípravka, žiaci, dorastenci, muži, starí 

páni / . Ďalej konštatoval, že máme vybudovaný veľmi pekný futbalový areál, je to 

obecný majetok o ktorý sa musíme starať – čo tiež prináša so sebou nemalé náklady. Čo 

sa týka výsledkov odporučil poslancovi Drahošovi Kalašovi, aby si pozrel stránku 

Oblastného futbalového zväzu Trnava – tam sú všetky výsledky. 

- Poslanec Pavol Danko konkretizoval postavenie našich mužstiev v jednotlivých 

súťažiach 

- Poslankyňa Viera Strečanská sa spýtala do kedy sa má minúť dotácia na telocvičňu 

- Starosta odpovedal, že do konca roka 2019 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 140/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

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

2019 a roky 2020 a 2021 

 

 

 

 

k bodu 12 : Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice 

na rok 2019 a roky 2020 a 2021 
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021 v ktorom odporučila poslancom schváliť rozpočet 

obce na rok 2019 a roky 2020 a 2021. 

Zo strany poslancov neboli  námietky. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 141/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k 

Návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021 

 

 

 

 

k bodu 13 : Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 

2021 
 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 142/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 142/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 a roky 2020 a 2021. 

 

 

 

 

 

k bodu 14 : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 

2019 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 bol riadne zverejnený na 

obecnej tabuli, na webovej stránke a tiež bol poslancom zaslaný elektronicky.  

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Zo strany poslancov neboli žiadne námietky .  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 143/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 143/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019  

 

 

 

 

k bodu 15 : Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov 

orgánov obce 
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom OZ Zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce, ktoré boli poslancom OZ zaslané elektronicky. 

- Poslanec Drahoš Kalaš navrhol, aby sa poslanci svojej odmeny vzdali 

- Na tento návrh nikto z poslancov nereagoval  

- Zo strany poslancov neboli ďalšie pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 144/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 144/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov orgánov obce.  



 

k bodu 16: Rôzne 
A.  

- Starosta obce predniesol poslancom OZ list z Okresného súdu v Trnave o voľbe 

prísediacich pre Okresný súd Trnava v ktorom okresný súd Trnava podáva návrh na 

zvolenie prísediacich pre tunajší súd v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/ 2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Noví prísediaci by 

mali byť zvolení z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú 

v obvode súdu a spĺňajú predpoklady na voľbu a to: 

- Deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov 

- Spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prísediaceho 

- Bezúhonnosť a morálne vlastnosti 

- Trvalý pobyt na území SR 

- Súhlas so svojou voľbou k Okresnému súdu Trnava 

Zároveň vyzval prítomných, že ak majú záujem stať sa prísediacim na Okresnom súde, aby sa 

prihlásili na obecnom úrade. 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 145/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie list Okresného súdu v Trnave 

 

 

B.  

- Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom OZ Štatút Obecnej Knižnice 

Dechtice 

- Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 146/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 146/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Štatút Obecnej Knižnice Dechtice 

 

 

C.  

- Starosta obce oznámil poslancom OZ , že sa končia nájomné zmluvy nájomníkov 

v obecných nebytových  priestoroch. 

- Poslanec Pavol Danko sa spýtal, či majú všetci nájomcovia ktorým končia zmluvy 

riadne platené nájmy.  

- Ekonómka odpovedala, že všetci nájomníci nebytových priestorov riadne platia nájmy. 

 

 

 

 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 147/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 147/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov  Ivane Rafayovej – Kaderníctvo Lili 

nebytový priestor, v cene stanovenej v nájomnej zmluve. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 148/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 148/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov  Antonovi Koleňákovi – 

záhradníctvo  nebytový priestor v cene stanovenej v nájomnej zmluve. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 149/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 149/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov  Anastázie Hlavatovičovej  - stánok 

s rýchlym občerstvením nebytový priestor, v cene stanovenej v nájomnej zmluve.  

 

 

 



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 150/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 150/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov  Tomáš Tomaškovič nebytový 

priestor  - kuchyňa a jedáleň prístavby KD Dechtice  a  priľahlá časť dvora, v cene stanovenej 

v nájomnej zmluve 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 151/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 151/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov Stanislave Novákovej nebytový 

priestor  - pedikúra na zdravotnom stredisku, v cene stanovenej v nájomnej zmluve 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 152/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 152/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov CORDATUM s.r.o. – Lekáreň 

Dechtice a prístrešok -  nebytový priestor na zdravotnom stredisku, v cene stanovenej 

v nájomnej zmluve.  

 



 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 153/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 153/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov Laudatum s.r.o. – MUDr. Ivan 

Sviežený , ambulancia detského lekára – nebytový priestor na zdravotnom stredisku, v cene 

stanovenej v nájomnej zmluve.  

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 154/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 154/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov Navrátil s.r.o. – MUDr. Bohumír 

Navrátil, ambulancia gynekológa - nebytový priestor na zdravotnom stredisku, v cene 

stanovenej v nájomnej zmluve 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 155/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 155/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov BEORG, s.r.o.  – MUDr. Želmíra 



Čermáková, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých a dorast nebytový priestor na 

zdravotnom stredisku, v cene stanovenej v nájomnej zmluve. 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 156/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 156/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov  – MUDr. Natálie Augustin, 

ambulancia zubného lekára - nebytový priestor na zdravotnom stredisku, v cene stanovenej 

v nájomnej zmluve 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 157/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 157/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie v zmysle § 9 a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov  – Dane Hlavatovičovej – zubná 

technika nebytový priestor na zdravotnom stredisku v cene stanovenej v nájomnej zmluve.  

 

 

 

D.  

- Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že sa mení sídlo a štatutár Spoločného 

obecného úradu z obce Trstín na obec Cífer.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 158/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 158/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší uznesenie 106/2018 zo dňa 25. 09. 2018 o schválení 

Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15. 10. 2003, v zmysle 

čl. 14 bodu 2 zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo SOcÚ 

a štatutár SOcÚ. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 159/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 159/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu 

podľa § 20 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

E.  

- Poslanec Pavol Drgoň navrhol hlavnej kontrolórke obce PhDr. Zlatice Opálekovej za 

kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2018 odmenu vo výške 20% 

 z mesačného platu kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. 

- Poslanec Ing. Peter Roháč konštatoval, že HKO PhDr. Zlatica Opáleková je prínosom 

pre našu obec a že bude hlasovať za. 

- V tom istom zmysle sa vyjadril aj poslanec Bohuš Valovič 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 160/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 160/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce Dechtice za 

kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2018 odmenu vo výške 20% z mesačného 

platu kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december 2018. 

 

 

 



 

F.  

- Pani Marta Kopšíková prečítala zápis o činnosti ohľadom tvorby kroniky a požiadala 

poslancov OZ o schválenie zápisu do Obecnej kroniky.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 161/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za:,  Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 161/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zápis do obecnej kroniky. 

 

 

 

 

G. Občianka Ľubica Košecová predniesla obecnému zastupiteľstvu nasledovné 

pripomienky a požiadavky: 

- Kolónia je nešťastná ulica pretože nemá zriadené detské ihrisko. Navrhuje, aby sa 

v súčinnosti s cirkvou na cirkevnom pozemku na konci Kolónie takéto ihrisko 

vybudovalo. Zároveň poukázala na neporiadok, ktorý sa na tomto pozemku nachádza. 

- Starosta jej odpovedal, že čo sa týka pozemkov máme s Arcibiskupským úradom 

v Trnave iba negatívne skúsenosti avšak môžeme sa pokúsiť požiadať arcibiskupský 

úrad o prenájom tohto pozemku za účelom vybudovania detského ihriska. 

- Kontrolórka obce  neodporúča investovať do prenajatého pozemku. 

- Pani Košecová ďalej poukázala na sklon miestnej komunikácie v Kolónii, ktorý je 

podľa nej príliš veľký a nespĺňa normu a hrozí, že počas poľadovice sa dopravné 

prostriedky môžu skĺznuť do jarku. Navrhuje prekryť jarok kovovým roštom. 

- Starosta odpovedal, že tento projekt bol financovaný z fondov EÚ a bol schválený 

Ministerstvom výstavby SR 

- Ďalej pani Košecová navrhla zverejňovať investičné akcie na obecnej webovej stránke. 

Tiež navrhla prepracovať históriu našej obce na webovej stránke.  

- Ďalej navrhuje prepracovať Plán rozvoja obce 2015 – 2020 pretože podľa nej sú tam 

nezmysly   

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 162/2018 zo dňa 10. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie pripomienky a požiadavky občianky 

Ľubici Košecovej. 

 

H.  

- Občan Štefan Vajs sa spýtal či obec Dechtice spolu s okolitými obcami neuvažujú 

o vybudovaní cyklotrasy. 

- Starosta odpovedal, že prvým a najväčším problémom je vysporiadanie pozemkov pod 

cyklotrasou. Ďalej uviedol, že už bolo niekoľko neúspešných pokusov o vybudovanie 

cyklotrás v trnavskom kraji. Ďalej starosta uviedol, že pokiaľ do budovania cyklotrás 



nevstúpi štát a pozemky pod cyklotrasy nevyvlastní, tak sa v tejto veci nepohneme 

ďalej. 

 

CH.  

- Občan Stanislav Heteš poukázal na poškodený chodník na námestí, ktorý je zdvihnutý 

pôsobením koreňového systému stromu, ktorý sa tam nachádza. 

- Starosta odpovedal, že na tento strom už bolo vydané rozhodnutie na výrub, avšak pod 

tlakom verejnosti sme tento strom nevyrúbali. Starosta navrhuje, že by sme do budúcna 

odstránili len ten jeden koreň, ktorý chodník nadvihuje.  

 

 

k bodu 17: Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 10. 12. 2018 

 

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

 

 

Overovatelia:     Bohuš Valovič                                           .................................................. 

                 

                           Pavel Mancovič                                        ..................................................               

        

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 

 

 

 

 

 


