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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 12. 12. 2019 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :               2 Bohuš Valovič a Pavol Danko 

Počet neospravedlnených poslancov :           0 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 2022 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 

2022 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2020, rok 2021 a rok 2022 

8. Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 

9. Čerpanie rozpočtu k 04. 12. 2019 

10. Návrh VZN č. 14/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

k bodu 1:  

Otvorenie 

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

Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 7 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné. Spýtal sa prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.   

Zo strany poslancov nebol žiadny návrh 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 121/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 
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Za: Jozef Holický, Peter Roháč, Viera Strečanská, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Dominik 

Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 121/2019 zo dňa 12. 12. 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 Pavla 

Drgoňa a Jozefa Holického,  za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 122/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Jozef Holický, Peter Roháč, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik 

Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 122/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

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

overovateľov Pavla Drgoňa a Jozefa Holického  a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 12. 11. 2019 boli prijaté uznesenia číslo 108/2019 až číslo 120/2019, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 123/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 12. 11. 2019 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A:  

- Poslankyňa Viera Strečanská navrhla, aby sa po každej investičnej akcii urobila analýza 

( čo a z akých zdrojov bolo vybudované) 
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B: 

- Poslanec Dominik Sliva pripomenul, že by sa mal odstrániť vrak auta spred domu č. 

190 

starosta odpovedal, že auto je stále prihlásené a evidované na meno Vladimír Lesay 

a jeho prípadné odstránenie by mohlo byť považované za krádež 

- Poslanec Dominik Sliva ďalej poznamenal, že Pomník padlých bol počas sviatku 

Všetkých svätých zamknutý 

starosta odpovedal, že pracovník obce zabudol Pomník padlých odomknúť 

- Poslanec Dominik Sliva sa informoval, či sa ZŠ v Dechticiach otvára až o 7:45 hod. 

starosta odpovedal, že ZŠ sa otvára o 7:00 hod. 

- Poslanec Dominik Sliva sa spýtal poslanca Petra Roháča, či by sa na káblovej televízii 

dal pustiť film na tému „ separovanie odpadu“. 

poslanec Peter Roháč odpovedal, že áno 

- Poslanec Dominik Sliva ďalej upozornil, že v roku 2020 sa nebude otvárať Územný 

plán Doplnok č. III/2018 ale územný plán ako celok. Tiež požaduje, aby sa číslovali 

strany zápisníc 

- Poslanec Dominik Sliva ďalej navrhol osadiť na bránku Pomníka padlých tabuľku 

s nápisom – Zatvárať dvere 

 

 

C: 

- Poslanec Peter Roháč upozornil na poruchu verejného osvetlenia od domu č. 343 po 

dom č. 321 

starosta odpovedal, že táto porucha je už odstránená. Časový snímač sa vymenil za 

súmračný. 

- Poslanec Peter Roháč pripomenul, že treba prekopať proti záplavový kanál medzi 

domami č. 223 a  č. 222 

starosta odpovedal, že toto bolo čiastočne urobené pracovníkmi obce 

- občianka Daniela Alaxinová sa vyjadrila, že tento zásah je nedostatočný a stále im tečie 

voda do pivnice 

- starosta povedal, že si je toho vedomí nakoľko pri obhliadke tohto nefunkčného kanála 

bol prítomný odborník z odboru meliorácií, ktorý sa vyjadril, že betónom prekrytý kanál 

treba otvoriť, ryhu zaizolovať a osadiť potrubie o priemere minimálne 400 mm a ak by 

vošlo aj 500 mm. V dĺžke cca 30 m. Tiež treba vybudovať 2 kontrolné a čistiace šachty. 

- poslanec Drahoš Kalaš sa ponúkol, že on urobí tiež obhliadku kanála a že by aj tieto 

práce vykonal 

 

 

 

 

k bodu 5: 

Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 2022 
- Ekonómka obce informovala, že Návrh rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 2022 

poslanci obdržali,  dňa 22. 11. 2019 bol zverejnený na webovej stránke obce a na 

úradnej tabuli obce. 

- Poslanec Dominik Sliva sa spýtal na dotáciu  na archeologický prieskum v kostole sv. 

Kataríny Alexandrijskej.  

- Ekonómka obce odpovedala, že žiadosť je zaevidovaná a keď budú voľné finančné 

prostriedky môže zastupiteľstvo rozhodnúť o dotácii pre kostol. 
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- Poslanec Drahoš Kalaš položil otázku odkiaľ berú okolité obce financie na opravy 

kostolov. 

- Poslanec Pavel Mancovič odpovedal, že napr. v Dolnom Dubovom cirkev predala  

pozemky a peniaze použila na rekonštrukciu kostola. 
 

 

k bodu 6: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 

2021, rok 2022 
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ Stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 

2020, rok 2021, rok 2022 a odporučila poslancom Návrh rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 

2022 schváliť. 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 124/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 2022 
 

k bodu 7: 

Schválenie rozpočtu na rok 2020, rok 2021 a rok 2022 
Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 125/2019. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva, 

Peter Roháč, Drahoš Kalaš. 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 125/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočet na rok 2020, rok 2021 a rok 2022 
 

k bodu 8: 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 

Ekonómka obce predniesla poslancom OZ rozpočtové opatrenie č.9/2019, ktoré im bolo zaslané 

elektronicky. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 
 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 126/2019. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  
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Za: Jozef Holický, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva, 

Peter Roháč, Drahoš Kalaš. 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 126/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2019. 

 

 

k bodu 9: 

Čerpanie rozpočtu k 04. 12. 2019 

Ekonómka obce predniesla poslancom Čerpanie rozpočtu k 04. 12. 2019. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 127/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie plnenie príjmov. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 128/2019. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva, 

Peter Roháč, Drahoš Kalaš. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 128/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  schvaľuje čerpanie výdavkov. 
 

 

k bodu 10: 

Návrh VZN č. 14/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice. 

Ekonómka obce predniesla poslancom VZN č. 14/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice, ktorého 

návrh bol zverejnený a elektronicky zaslaný poslancom. Zároveň však navrhla toto VZN 

upraviť. Po konzultácii  s poslancami bolo toto VZN upravené. Viď príloha tejto zápisnice. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 129/2019. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva, 

Peter Roháč, Drahoš Kalaš 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 129/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 14/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice. 

 

 

k bodu 11: 

Rôzne 

A: 

Starosta obce predniesol poslancom OZ Príkaz starostu obce č.1/2019, v ktorom nariaďuje 

vykonanie dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 

12. 2019 v zmysle  ustanovení § 29, § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 130/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Príkaz starostu obce. 

B: 
Starosta prečítal list zo ZŠ s MŠ Dechtice v ktorom škola žiadala o prevádzku školského klubu 

detí pred začiatkom vyučovania. ZŠ mala doposiaľ tento problém vyriešený nepedagogickým 

dozorom ( ktorý podľa zákona môže byť), no rodičom to nestačí a žiadajú pedagogický dozor. 

Poslanec Jozef Holický vysvetlil poslancom OZ, že toto by bol ranný školský klub v ktorom 

rodičia žiadajú pedagogický dozor. 

Poslanec Drahoš Kalaš navrhol, aby tento dozor učitelia vykonávali zadarmo. 

Starosta sa spýtal či on robí zadarmo?  

 

Poslanci OZ súhlasia so zriadením ranného školského klubu a mzdové finančné prostriedky 

budú riešené v priebehu roka doplnkom k VZN č. 8/2019. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 131/2019. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva, 

Peter Roháč, Drahoš Kalaš. 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 131/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zriadenie ranného ŠKD v ZŠ s MŠ Dechtice 

 

C: 
Starosta predniesol poslancom OZ list ZO Jednoty dôchodcov v Dechticiach. V ktorom žiadajú 

nasledovné: 

- Odstrániť 1 ks strom Paulovnia na námestí  

- Odstrániť 2 ks stromov – smreky pred starým obecný úradom 

- Opraviť krytinu na budove starého obecného úradu 

- Opraviť krov na  budove starého obecného úradu 
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- Upratať povalu starého obecného úradu 

 

Poslanci navrhli znížiť výšku stromov pred budovou obecného úradu a výsadbu nových 

stromov. Za Paulovniu na námestí posadiť vianočný stromček. 

 

V diskusii vystúpil Julian Holec , ktorý navrhol zdemontovať starú sirénu aj anténu na budove 

starého obecného úradu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 132/2019. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva, 

Peter Roháč, Drahoš Kalaš. 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 132/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce vybaviť výrub stromov, 

zabezpečiť výsadbu nových stromov a znížiť stromy pred obecným úradom. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 133/2019. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Jozef Holický, Viera Strečanská, Pavel Mancovič, Pavol Drgoň, Dominik Sliva, 

Peter Roháč, Drahoš Kalaš. 

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 133/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi upratať povalu na starom obecnom 

úrade 

 

D: 
Starosta obce prečítal list v ktorom občania kritizujú prácu nových poslancov,  že svojim 

konaním zhoršujú medziľudské vzťahy v Dechticiach. 

V liste sa tiež uvádza, že poslanec Drahoš Kalaš vytvoril nelegálnu skládku stavebného odpadu.  

Odišiel poslanec Dominik Sliva 

 

E:  
Starosta obce pozval prítomných poslancov na Vianočný večierok, ktorý sa bude konať 19. 12. 

2019. 
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k bodu 12: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 12. 12. 2019 

 

 

 

Zapisovateľka:  PhDr.  Zdenka Mašková                    .................................................. 

 

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

                 

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

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 


