
 
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 26. 09. 2019 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        8  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :              1   Jozef Holický prišiel počas zasadnutia 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/8 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Územný plán obce Dechtice  –  Zmeny a doplnky č. III/2018  

6. VZN č. 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Dechtice 

7. VZN č. 10/2019 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so 

sídlom na území Obce Dechtice 

8. VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 

9. VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice. 

10. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene 

11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce - 

dodatok č. 1 

12. Rozpočtové opatrenie č.6/2019 

13. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 15. 09. 2019 

14. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 

15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ 

Dechtice 

16. Informácie starostu obce 

17. Rôzne 

18. Záver 

 

 

 

 

 



k bodu 1:  

Otvorenie 

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

Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupiteľstva je 8 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné. Spýtal sa prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.  

Poslanec Peter Roháč navrhol zmeniť poradie jednotlivých bodov programu z dôvodu 

prítomných hosťov, ktorých sa spýtal či chcú odísť skôr zo zasadnutia OZ. Hostia odpovedali, 

že nie, chcú byť do konca. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 84/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Pavol Drgoň, Peter Roháč, Bohuš Valovič, Pavel 

Mancovič, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 84/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  program zasadnutia OZ. 

 

 

 

k bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

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

Bohuša Valoviča a Dominika Slivu za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 85/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik 

Sliva, Peter Roháč, Drahoš Kalaš  

 

Prišiel poslanec Jozef Holický  

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 85/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

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

overovateľov Bohuša Valoviča a Dominika Slivu  a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla 

Drgoňa. 

 

 

 

 



k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 08. 07. 2019 boli prijaté uznesenia číslo 72/2019 až číslo 83/2019, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 86/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 08. 07. 2019 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
 

A: 

 Poslanec Bohuš Valovič sa informoval na telocvičňu, pretože dostal od občanov pripomienku, 

že firma, ktorá stavia telocvičňu nemá na to oprávnenie. 

- Starosta odpovedal, že prebehlo riadne obstaranie podľa zákona, ktoré nakoľko sa jedná 

o dotáciu skontroloval riadiaci orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Obstarávanie vyhrala firma CS, s.r.o. Trnava. 

-  Poslanec Dominik Sliva sa spýtal, či sa telocvičňa do zimy zakryje 

- Starosta odpovedal, že sa zaizoluje strecha na zázemí telocvične.  

 

B:  

Poslanec Drahoš Kalaš požiadal o opravu zápisnice zo dňa 08. 07. 2019, kde sa uvádza, že 

povedal, že zamestnanci VPP nič nerobia. 

- Starosta odpovedal, že on túto vetu nadiktoval zapisovateľke, ktorá to potvrdila. 

Zápisnica bola overená overovateľmi, v tejto časti bez pripomienok. Tiež treba 

pripomenúť, že niektorí z poslancov si na túto situáciu nespomíňajú a nevedeli s istotou 

povedať ako to naozaj bolo. Starosta zároveň dodal, že z dôvodu ukľudnenia situácie 

berie na vedomie nasledovné uznesenie. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 87/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že v zápisnici zo dňa 08. 07. 2019 bola 

uvedená veta : „Poslanec Drahoš Kalaš ďalej skonštatoval, že VPP pracovníci nič nerobia 

a mali by nosiť reflexné vesty s nápisom Obec Dechtice.“ a v správnom znení mala byť: „ Aby 

boli pracovníci obce označení vestou s názvom Obec Dechtice, aby bolo vidieť, že v obci 

robia.“  

 

- Poslanec Drahoš Kalaš konštatoval, že v Uličke stále nie je nainštalované zrkadlo 

a treba to urobiť. Ďalej navrhol, že zrkadlo v Kolónii treba otočiť inak, aby bolo vidno 

zo všetkých strán. 

- Poslanec Dominik Sliva v tejto súvislosti navrhol premiestniť zrkadlo na výjazde od 

rodinného domu č. 622, nakoľko je vsadené priamo do stredu priekopy od Naháča. 

 

 

C: 

Poslanec Jozef Holický sa spýtal starostu čo zistil ohľadne predĺženia telocvične. 

- Starosta odpovedal, že sa pýtal projektanta koľko by stálo takého predĺženie o jednu 

sekciu. Predĺženie by stálo 60.000 € + 1500 € dopracovanie projektu. Ako príklad 



uviedol rozmery ( 23,6 m x 14 m ) telocvične v Kátlovciach, ktorú k spokojnosti 

využívajú aj naši športovci. Naša telocvičňa má rozmer 24,6 m x 13 m. Teda rozmery 

sú takmer rovnaké. A najmä si treba uvedomiť, že telocvičňu budú využívať na prvom 

mieste žiaci nášho školského zariadenia, pre ktorých sú takéto rozmery dostatočné. 

Starosta zároveň opäť zdôraznil, že iný väčší pozemok v blízkosti ZŠ obec nevlastní. 

  

D: 

 Poslanec Dominik Sliva sa informoval ohľadom zábrany na vstup motorových vozidiel na 

cintorín. 

- Starosta odpovedal, že zábrana je demontovaná. 

- Poslanec Peter Roháč skonštatoval, že nikde na okolí sa nechodí autom až priamo 

k hrobom 

- Poslanec Drahoš Kalaš navrhol, aby sa na cintorín umiestnila rampa. 

- Na tento návrh starosta nereagoval 

- Poslanec Dominik Sliva navrhol urobiť osvetu ohľadne Prevádzkového poriadku 

cintorína, ktorý má obec vypracovaný 

Poslanec Dominik Sliva navrhol urobiť osvetu ohľadom kompostovania a likvidácie konárov, 

nakoľko si všimol, že ľudia vozili konáre  na Javšovskú cestu. 

- Starosta odpovedal, že konáre a akýkoľvek drevený odpad je aj naďalej možné 

odovzdať do Zberného dvora a tento odpad bude následne spracovaný tak ako doteraz 

Poslanec Dominik Sliva sa spýtal, či je MŠ skolaudovaná a či by bolo možné prezrieť si 

priestory zrekonštruovanej MŠ, kuchyne a jedálne. 

- Starosta odpovedal, že áno MŠ je skolaudovaná a uvítal záujem poslancov o prehliadku 

zrekonštruovaných priestorov. Treba len dohodnúť termín prehliadky. 

Poslanec Dominik Sliva informoval, že na niektorých obciach majú zriadenú službu k obecnej 

webstránke v zmysle, že pri každej aktualite príde záujemcovi o túto službu SMS správa. 

- Poslanec Peter Roháč odpovedal, že táto služba je spoplatnená a poplatky sú dosť 

vysoké. Zároveň povedal, že túto službu preverí a bude OZ informovať. 

Poslanec Dominik Sliva, že sa pri Pomníku padlých sa buduje nová zastávka a v tejto súvislosti 

navrhol, aby popod komunikáciu bola použitá rúra s priemerom 400 mm. 

- Starosta odpovedal, že áno – bude použitá rúra s priemerom 400 mm. 

 

E:  
Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala, čo sa robí v Kátlovskej ulici, keď sú na 

chodníkoch namaľované značky. 

- Starosta odpovedal, že ide o prekládku starej a výstavbu novej trafostanice. Na 

chodníkoch je označená trasa nového vedenia, ktoré bude uložené v chodníkoch. 

 

F: 

Poslanec Pavol Danko sa informoval či sa  uskutočnilo nové stretnutie s lekármi ohľadne 

rekonštrukcie Zdravotného strediska. A ak áno, tak s akým výsledkom. 

- Starosta odpovedal, že stretnutie sa uskutočnilo 25. 09. 2019 na Obecnom úrade. Postoj 

lekárov sa však žiaľ nezmenil, podpísať Zmluvu o partnerstve opäť odmietli. Z toho 

dôvodu sa obec už definitívne nemôže uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu zdravotného 

strediska. 

Poslanec Pavol Danko poukázal na zlý stav koryta Blavy, v ktorom sú popadané stromy. 

- Starosta odpovedal, že obec vyzvala Povodie Váhu na nápravu daného stavu. 

Pracovníčka Povodia Váhu reagovala telefonicky na našu výzvu, avšak k náprave zatiaľ 

neprišlo nakoľko vraj k Blave nie je možný prístup mechanizmov. Starosta s týmto 



vyjadril nespokojnosť, tak pracovníčka sľúbila, že ešte raz príde na obhliadku a pozve 

aj starostu, ktorý ju privedie na problémové miesta.  

Poslanec Pavol Danko si všimol, že na niektorých miestach v obci bola burina likvidovaná 

postrekom. Zároveň sa spýtal, či toto urobila obec miesto kosenia. 

- Starosta odpovedal, že obec likviduje burinu iba mechanicky – kosením. 

Poslanec Pavol Danko pripomenul, že po každom daždi by mali byť odstránené nánosy v proti 

záplavových opatreniach. 

 

G: 

Poslanec Bohuš Valovič sa spýtal, či sú po povodni vyčistené proti záplavové opatrenia pri 

Panenke Márii.  

- Starosta odpovedal, že už máme toto ústne dohodnuté s majiteľom vhodnej techniky. 

Poslanec Bohuš Valovič ďalej kritizoval činnosť bitúnku v Dechticiach v zmysle znečisťovania 

miestnej komunikácie odpadom z bitúnku. 

- Poslankyňa Viera Strečanská navrhla, že treba postupovať v zmysle platného VZN 

o odpadoch a znečisťovateľovi udeliť pokutu. 

 

H: 

Poslanec Peter Roháč informoval, že poslanci obdržali anonymnú sťažnosť na riaditeľku ZŠ 

s MŠ Dechtice, v  ktorej sa uvádza, že zamestnanci sú šikanovaní, je im vulgárne nadávané 

a vládne tam psychický teror. V anonyme sa ďalej uvádza, že vynadala Mgr. Zuzane Kúdelovej. 

Tiež že vyštvala veľa kvalifikovaných pracovníkov zo školy, škôlky a jedálne. Do ZŠ s MŠ 

Dechtice vraj nikto nechce ísť pracovať. V anonyme sa spomína, že pracovníci nemajú osobné 

príplatky. 

- Starosta reagoval, že na jednej strane je nedôveryhodný anonym a na druhej strane 

máme pomerne veľké školské zariadenie, ktoré nám veľmi dobre funguje. O školu je 

dobre postarané a školské zariadenie zaznamenalo v poslednom období veľký progres. 

V ZŠ s MŠ Dechtice je pomerne veľký kolektív  30 zamestnancov a určitá obmena 

kádra je celkom prirodzená. Napríklad 5 kvalitných  pedagogičiek odišlo na dôchodok, 

jedna učiteľka odišla na základe hrubého porušenia pracovných povinností a s ďalšou 

boli neustále problémy. Kvalifikovanosť učiteľov je veľmi vysoká. Starosta ďalej 

spomenul, že naši žiaci dosahujú výborné študijné výsledky čoho dôkazom sú 

nadpriemerné výsledky v  monitore žiakov, ich umiestnenie na stredných školách, ale 

aj rôzne vedomostné súťaže. 

- Poslanec Peter Roháč navrhol, aby sa k tomu vyjadrila Rada školy 

- Poslanci sa dohodli, že túto sťažnosť berú na vedomie a tento podnet bude riešiť Rada 

školy. 

 

 

k bodu 5: 

Územný plán obce Dechtice – Zmeny a doplnky č. III/2018 
Starosta otvoril bod č. 5 – Územný plán obce Dechtice – Zmeny a doplnky č. III/2018 - 

schválenie 

- Poslanec Dominik Sliva upozornil na to, že sa do  Doplnku č. III/2018 nedostali jeho 

nasledovné návrhy na zrušenie:  

-  bodu č. 3 na strane 8 v textovej časti konkrétne  chov hospodárskych zvierat v rámci 

obytných území len pre rodinné potreby, s vylúčením budovania malých fariem 

v obytnom území. 



- bodu č. 8 na strane 9 v textovej časti konkrétne  lokalizácia zastávok HD: pôvodné 

rozmiestnenie v štvrti Horný koniec sa rušia dve zastávky v smere Dobrá Voda 

- ďalej navrhol prekresliť komunikáciu rozšírenia Športovej ulice z farských pozemkov 

na pozemky vlastníkov záhrad Kátlovskej ulice 

- starosta obce navrhol, aby sme tento pre obec veľmi dôležitý dokument schválili bez 

navrhovaných zmien a aby bol v tejto veci otvorený ÚP v prvom polroku 2020 a aby 

potom boli do neho zapracované návrhy poslanca Dominika Slivu 

Poslankyňa Viera Strečanská povedala, že sa dozvedela, že dvaja vlastníci prvých dvoch 

pozemkov Peter Císar a Tibor Stračár si chcú na vlastné náklady vybudovať vodovodné 

prípojky a spoločnú vodomernú šachtu umiestniť na obecnom pozemku. Navrhla zaviazať 

Tibora Stračára, aby najskôr daroval časť svojho pozemku na vybudovanie komunikácie a sietí 

na rozšírenie Športovej ulice. A až potom mu povoliť umiestniť vodovodnú prípojku 

a vodomernú šachtu na obecný pozemok. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 88/2019. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Bohuš Valovič, Pavel 

Mancovič, Dominik Sliva, Peter Roháč, Drahoš Kalaš  

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 88/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach podmieňuje vydanie povolenia Tiborovi Stračárovi na 

umiestnenie vodovodnej prípojky, šachty a ostatných sietí, darovaním pozemku na 

vybudovanie komunikácie a sietí na rozšírenie Športovej ulice. 

 

V súvislosti s rozšírením Športovej ulice starosta informoval o rozpočte na vybudovanie 

komunikácie a sietí. Podľa rozpočtu, ktorý vypracovala firma Ekosta 2000, Ing. Rudolf  

Hasička by bol náklad na vybudovanie komunikácie Rozšírenie Športovej ulice 255.120,17 €. 

Starosta ďalej uviedol, že je na Obecnom zastupiteľstve či v prípade vysporiadania pozemkov 

na túto komunikáciu schváli uvedenú čiastku z obecného rozpočtu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 89/2019. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Bohuš Valovič, Pavel 

Mancovič, Dominik Sliva, Peter Roháč, Drahoš Kalaš  

 

 



Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 89/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje v 1. polroku 2020 znovu otvoriť Územný 

plán Obce Dechtice. 

 

Starosta prečítal list od pani Melúchovej v ktorom opätovne vyjadruje svoj nesúhlas 

s vybudovaním komunikácie pre Miškáréch ulicu. 

- Pani Jarmila Melúchová uviedla nasledovné dôvody: 

- Dom trpí, stráca na hodnote, po zbúraní susedného domu sa v ňom ochladilo, že bude 

mať vedľa domu cestu, ktorú nebude môcť používať. Ďalej sa sťažovala, že jej nebolo 

oznámené, že sa ide susedný dom búrať a že pri búraní bol bez jej vedomia používaný 

jej pozemok. Tiež uviedla, že s vybudovaním komunikácie nesúhlasí aj pán Repčík. 

- Pán Peter Manca sa vyjadril,  že v dome sa ochladilo pretože je jeseň. Ďalej povedal, že 

keď išiel búrať dom, tak to oznámil všetkým susedom. Pán Repčík nemá momentálne 

záujem o budovanie rodinných domov na jeho pozemku. Ďalej uviedol, že sa s pani 

Melúchovou nedohodli preto, že ona žiadala 2 stavebné pozemky a on sa s ostatnými 

susedmi dohodol na jednom pozemku čo by voči nim nebolo férové. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 90/2019. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol Drgoň, Bohuš Valovič, Pavel 

Mancovič, Dominik Sliva, Peter Roháč, Drahoš Kalaš  

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 90/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  

berie na vedomie 

 

1. Správu o obstaraní „Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č.III/2018“ 

 

2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-

OVBP1-2019/030066/Há zo dňa 16. 08. 2019 k návrhu „Územného plánu obce 

DechticeZmeny a doplnky č.III/2018“. 

 

schvaľuje 

 

1. „Územný plán obce Dechtice Zmeny a doplnky č.III/2018“. 

 



2. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri 

prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č.III/2018“. 

 

odporúča 

starostovi obce Dechtice 

 

1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č. 

III/2018“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, 

na Spoločnom obecnom úrade Trnava a na Obecnom úrade v Dechticiach a zaslať 

registračný list o obsahu  územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení 

Ministerstvu dopravy a výstavby SR. 

 

2. Zverejniť v zmysle § 27 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov VZN o záväzných častiach „Územného 

plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č.III/2018“. 

 

k bodu 6:  

VZN č. 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice  
Pracovníčka obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom Návrh VZN č. 9/2019 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice,  ktoré bolo dňa 

26. 08. 2019   zverejnené a elektronicky zaslané poslancom OZ. Gabriela Grebečíová 

informovala, že sa v Návrhu VZN zmenila suma dotácie na mzdy a prevádzku dieťaťa v  ŠJ na 

sumu 309,47 €. 

Zo strany občanov ako ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 91/2019. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 91/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 9/2019 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice. 

 

k bodu 7:  



VZN č. 10/2019 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice 
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 10/2019 O určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice,  ktoré bolo 

dňa 30. 08. 2019 zverejnené a elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany občanov ako ani 

zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 92/2019. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 92/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 10/2019 O určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice 

 

 

k bodu 8:  

VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných 

prác 
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh VZN č. 11/2019 o povinnosti 

vypracovať povodňové plány záchranných prác, ktoré bolo dňa 30. 08. 2019 zverejnené 

a  elektronicky zaslané poslancom OZ. Zo strany občanov ako ani zo strany poslancov neboli 

žiadne pripomienky. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 93/2019. 
 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 



 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 93/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať 

povodňové plány záchranných prác 

 

 

 

k bodu 09:  

VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice. 

 
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh  VZN č. 12/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

z rozpočtu Obce Dechtice, ktoré bolo dňa 02. 09. 2019 zverejnené a  elektronicky zaslané 

poslancom OZ. Zo strany občanov ako ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 94 /2019. 
 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 94/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice. 

 

 

 

k bodu 10:  

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene 
Pracovníčka obce Zdenka Mašková predniesla poslancom Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 

o čistote a ochrane verejnej zelene, ktorý bol dňa 10. 09. 2019 zverejnený a elektronicky 

zaslaný poslancom. Zdenka Mašková informovala, že v §4 bol doplnený bod 3. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 95/2019. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



Za: Pavol Danko, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 95/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o čistote 

a ochrane verejnej zelene. 

 

 

 

 

k bodu 11:  

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov 

obce - dodatok č. 1 
Kontrolórka obce Zlatica Opáleková informovala poslancov OZ Dechtice o zmene v Zásadách 

odmeňovania poslancov OZ a členov orgánov zo dňa 10. 12. 2018.  ( Zrušil sa článok 3. ) Zo 

strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 96/2019. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva,  Drahoš Kalaš  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 96/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov orgánov obce. 

 

k bodu 12:  

Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

Pracovníčka obce Gabriela Grebečíová informovala poslancov OZ o rozpočtovom opatrení č. 

6/2019. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 97/2019. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 



Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 97/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2019. 

 

 

Pracovníčka obce Gabriela Grebečíová vysvetlila poslancom, že rozpočtové opatrenie č. 7/2019  

vzniklo až po odoslaní pozvánky na zasadnutie OZ. A následne ich o tomto opatrení 

informovala. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 98/2019. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva,  Drahoš Kalaš  

 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 98/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019. 

 

 

 

k bodu 13:  

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 15. 09. 2019 
Pracovníčka obce Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Dechtice Čerpanie rozpočtu 

k 15. 09. 2019.   

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 99/2019. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 99/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

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

výdavkov k 15. 09. 2019. 

 

 

k bodu 14:  

Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 



Poslanec Pavol Danko – predseda Komisie na ochranu verejného záujmu informoval 

poslancov, že dňa 08. 07. 2019 zasadala Komisia na ochranu verejného záujmu a predniesol 

uznesenia, ktoré boli na tomto zasadnutí prijaté. 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 100/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu zo zasadnutia Komisie na 

ochranu verejného záujmu 

 

 

k bodu 15:  

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v ZŠ s MŠ Dechtice. 

Starosta informoval o Správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v ZŠ s MŠ Dechtice. Správa bola poslancom poskytnutá k nahliadnutiu. Starosta ďalej 

informoval, že správa je zverejnená sa webovej stránke ZŠ s MŠ Dechtice. Zo strany poslancov 

neboli žiadne otázky ani pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 101/2019. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Jozef Holický, Pavol 

Drgoň, Peter Roháč, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 101/2019 zo dňa 26. 09. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice. 

 

k bodu 16:  

Informácie starostu obce 

- Starosta informoval, že na žiadosť občanov i poslancov OZ boli v obci nainštalované  

dopravné zrkadlá konkrétne Pijavice, Kolónia, Štreka,  

- Starosta ďalej informoval, že boli zakúpené nové kvetináče, ktoré budú umiestnené na 

námestí a budú slúžiť ako zábrany voči nesprávnemu parkovaniu, 

- Tiež informoval, že z dôvodu narušenej statiky bola rozobraná Trojička pred kostolom 

a bola dočasne uložená vo farskom dvore, 

- Starosta tiež povedal, že bol odstránený vrak auta od regulačnej stanice a bol 

umiestnený pred rodinný dom majiteľa, 

- Starosta s potešením informoval, že obec získala dotáciu  vo výške 152.033,53 € na 

Projekt Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice. 



- Ďalej starosta informoval, že prenájom veľkého kontajnera na komunálny odpad z firmy 

FCC Trnava s.r.o. , ktorý by nahradil obecný kontajner, by bol možný za nasledovných 

finančných podmienok: doprava kontajnera 1,85 €/ km, nájom 3€ / deň, a manipulácia 

15 € -  DPH 20 

- Starosta tiež informoval, že oslovil reštaurátora Mgr. art. Tomáša Kucmana vo veci 

poškodenia fasády na Rotundy. Reštaurátor urobil obhliadku, skonštatoval, že omietka 

je poškodená len na severnej stene a to z dôvodu poveternostných vplyvov. Je 

poškodená rína, stena je zadusená tesne za oporným múrom, je tam neustále tieň a tiež 

je neodborne osadená izolácia proti vlhkosti, ktorá bola urobená svojpomocne mimo 

projektu. Aj napriek tomu sa pokúsi stenu provizórne opraviť a do budúcna odstrániť 

príčiny zavlhnutia.  
 

 

k bodu 17:  

Rôzne 
 

A: Poslanec Dominik Sliva informoval, že niektoré obce si prevažujú smetiarske autá 

z dôvodu kontroly množstva fakturovaného komunálneho odpadu 

B: Nájomník obecného bytu Roman Madový oznámil, že mu neskoro priteká teplá voda a 

žiada o nápravu. 

- Starosta odpovedal, že obec už obdržala od nájomníka písomné upozornenie na tento 

nedostatok, dnes popoludní bol v kotolni odborný servis avšak zatiaľ nemá informáciu 

ako dopadla oprava 

C: Občan Peter Alaxin sa spýtal či obec už zabezpečila ním navrhovaný kamerový prieskum 

proti záplavového kanála, ktorý vedie v tesnej blízkosti jeho domu. 

- Starosta odpovedal, že firma TAVOS prisľúbila tento kamerový prieskum vykonať 

avšak nemali voľný termín. 

 

k bodu 18:  

Záver  
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 26. 09. 2019 

 

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

 

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

                 

                           Dominik Sliva                                             ..................................................               

        

 

 



 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 


