
 
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 14. 01. 2019 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7  poslancov  -  poslanec Ing. Peter Roháč prišiel 

počas zasadnutia 

Počet ospravedlnených poslancov :              1 Dominik Sliva 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Žiadosť o uznanie nadobudnutia pozemku parcela č. 464/9 

6. Žiadosť o odstránenie závady  zatekajúcej strechy 

7. Projekt „Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice, 

realizovaného v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13.“ 

8. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 

9. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2018 

10. Schválenie zmlúv o nájme nebytových priestorov 

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 daný žiadny návrh.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 1/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Strečanská, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 



 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 1/2019 zo dňa 14. 01. 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, Pavla Danka a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 2/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Strečanská, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 2/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

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

overovateľov Pavla Drgoňa, Pavla Danka a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

 

 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 10. 12. 2018 boli prijaté uznesenia číslo 126/2018 až číslo 162/2018, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 3/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 10. 12. 2018 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 
 

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov 
Prišiel poslanec Ing. Peter Roháč 

 

A: 

Poslankyňa Viera Strečanská pripomenula, že pred domom číslo 538 nesvieti lampa. 

- Starosta odpovedal, že pripomienku berie na vedomie a že obec rokuje s novou  firmou 

na opravu a údržbu verejného osvetlenia, nakoľko obec je so súčasnou servisnou 

firmou nespokojná. 

Ďalej  navrhla, či by sa do zmlúv o dielo nemohlo pridať zádržné. 

- Starosta odpovedal, že väčšina našich projektov je financovaná z európskych fondov, 

kde to nie je možné. 



Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala, či obec neuvažuje pri stavbách využiť služby 

stavebného dozoru. 

- Poslanec Ing. Peter Roháč odpovedal, že stavebný dozor je zo zákona pri všetkých 

stavbách. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 4/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

Strečanská, Drahoš Kalaš 

Zdržal sa: Ing. Peter Roháč 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 4/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje stavebný dozor k všetkým veľkým stavbám 

nad 50.000 €. 

 

Poslankyňa Viera Strečanská sa spýtala, či má obec poistené riziko úrazov na miestnych 

komunikáciách. 

- Starosta odpovedal, že v súčasnosti je táto poistka v riešení 

- Poslanec Ing. Peter Roháč navrhol zakúpenie frézy na odpratávanie snehu 

Poslankyňa Viera Strečanská ďalej poukázala na nutnosť vybudovania chodníka v Kátlovskej 

ulici od domu č. 1 po dom č. 7. 

- Starosta odpovedal, že o tomto probléme vieme a budeme sa snažiť chodník vybudovať 

keď naň získame finančné prostriedky. 

 

B: 

Poslanec Drahoš Kalaš poukázal na severnú časť rotundy, kde sa zosypala omietka. Vinu 

prikladal tomu, že pri stavbách a rekonštrukciách obec nemá stavebný dozor. 

- Starosta odpovedal, že revitalizáciu rotundy dozoroval  Krajský pamiatkový úrad 

v Trnave a pripomenul, že rekonštrukcia takejto historickej stavby sa riadi úplne iným 

režimom. 

- Poslanec Ing. Peter Roháč pripomenul, že stavebný dozor pamiatkarov už vtedy 

upozorňoval na to, že sa to bude diať nakoľko rotunda je za dlhé roky nasiaknutá 

veľkým množstvom vody a pri revitalizácii sa musia dodržiavať staré technológie. 

- Starosta vyzval poslanca Drahoša Kalaša, aby dal konkrétny návrh k riešeniu tohto 

problému s rotundou 

- Poslanec Drahoš Kalaš odpovedal, že to  navrhuje znovu otvoriť.  

- Starosta odpovedal, že bude kontaktovať krajský pamiatkový úrad, aby sa k danej 

problematike vyjadril a  získa stanovisko reštaurátora Mgr. art. Tomáša Kucmana, 

ktorý rotundu reštauroval.  

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 5/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



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

Roháč, Viera Strečanská, Drahoš Kalaš 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 5/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi získať stanovisko reštaurátora Mgr. 

art. Tomáša Kucmana. 

 

Poslanec Drahoš Kalaš skonštatoval, že KD v Dechticiach je úbohý, zastaralý ako z 2. svetovej 

vojny a že za posledných 20 rokov sa doň neinvestovalo ani 1 euro. 

-Starosta poslanca Drahoša Kalaša opravil a pripomenul mu, že minimálne, za posledných 10 

rokov bol kultúrny dom: 

- zateplený,  

- urobená nová fasáda,  

- vymenené okná,  

- vymenené vchodové dvere,  

- zaizolovaná strecha, 

- urobené nové kúrenie,  

- vybudované úplne nové schodisko s bezbariérovým vstupom, 

- zrekonštruované toalety, 

- zrekonštruovaná predná časť pódia, 

- nové schody na pódium, 

- 2x vybrúsené a nalakované parkety 

- bolo zakúpených 150 nových stoličiek, 40 stolov a chladnička. 

-Ďalej starosta pripomenul, že KD je takmer denne využívaný verejnosťou a tomu zodpovedá 

aj jeho opotrebovanosť. 

 

 

C:  

Poslanec Pavol Danko poukázal na porušovanie pravidiel prevádzky pohrebiska, nakoľko 

v okolí Domu smútku sa v nočných hodinách zdržiava mládež a požíva alkoholické nápoje, 

robí hluk, zanecháva po sebe neporiadok a narušuje pietne miesto. Toto isté sa vzťahuje aj na 

parkovisko na cintoríne. 

- starosta obce odpovedal, že už niekoľkokrát v tejto veci kontaktoval políciu SR avšak 

tá v tejto veci ako vždy nič nezistila. 

 

Ďalej poslanec Pavol Danko navrhol zrevidovanie obecných poistných zmlúv. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 6/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Roháč, Viera Strečanská, Drahoš Kalaš 

 

 

 



Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 6/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zrevidovanie obecných poistných zmlúv 

 

 

 

 

k bodu 5: Žiadosť o uznanie nadobudnutia pozemku parcela č. 464/9  
Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková informovala o žiadosti pani Marty Kraicovej, ktorá 

žiada o uznanie nadobudnutia pozemku vedeného v katastri obce Dechtice pod číslom 464/ 9 

vydržaním a zároveň ruší svoju predchádzajúcu žiadosť o odkúpenie pozemku. Kontrolórka 

obce konštatovala, že podľa zákona o vydržaní podmienky vydržania neboli splnené. Obec 

môže odpredať časť pozemku v zmysle zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí § 9a ods. 8 pís. 

b) – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena 28,68 € / 1 m² - 

cena určená znaleckým posudkom č. 24/ 2018.  Celková čiastka za 39 m² činí  1118,52 €. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 7/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Strečanská, Ing. Peter Roháč, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 7/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší uznesenie 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 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaj pozemku 

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

zreteľ, verejný záujem – vysporiadanie majetku, čiastka – výška znaleckého posudku, ktorý si 

dá kupujúci vypracovať na vlastné náklady.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 8/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Strečanská, Ing. Peter Roháč, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 8/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje odpredaj časti pozemku pod rodinným domom 

parcela č. 464/9  o výmere 39 m² podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  § 9a ods. 8 b). Cena za 1m² - 28,68 – celková suma 1118,52 €. 



k bodu 6: Žiadosť o odstránenie závady zatekajúcej strechy 
Starosta prečítal žiadosť Marcely Hudecovej o odstránenie závady zatekajúcej strechy na 

bytovom dome so súpisným číslom 543.  

Ekonómka obce informovala, že 21-bytový dom má  vo fonde opráv finančné prostriedky, ktoré 

by mohli byť použité na  opravu strechy. 

Poslankyňa Viera Strečanská sa spýtala, či je bytový dom poistený. 

Starosta odpovedal, že áno a ako doposiaľ aj tentokrát sa nahlási poistná udalosť.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 9/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Drahoš Kalaš 

Zdržal sa: Bohuš Valovič 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 9/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rekonštrukciu strechy na  21-bytovom dome,  

Dechtice č. 543. 

 

 

 

k bodu 7: Projekt „ Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice, 

realizovaného v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13.“ 
Starosta obce informoval o Projekte „ Vytvorenie odborných učební v Základnej škole 

Dechtice, realizovaného v rámci výzvy: IROP – PO2-SC222-PZ-2016-13“ 

Projekt obsahuje vytvorenie jazykovej učebne s počítačovým vybavením, chemickej učebne 

s laboratóriom a učebne fyziky.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 10/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší uznesenie OZ č. 5/2017 zo dňa 14. 02. 2017.  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Vytvorenie odborných učební 

v Základnej škole Dechtice, realizovaného v rámci výzvy : IROP-PO2-SC222-PZ-

2016-13.“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce, 



- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci – 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutia NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných  prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 8001,76 Eur s DPH 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 11/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 11/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Vytvorenie odborných učební 

v Základnej škole Dechtice, realizovaného v rámci výzvy : IROP-PO2-SC222-PZ-

2016-13.“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci – 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutia NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných  prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 8001,76 Eur s DPH 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

 

 

k bodu 8: Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 
Poslanec Pavol Danko – predseda Komisie na ochranu verejného záujmu, prečítal poslancom 

OZ Uznesenie č. KVZ 4/2018 zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa        

10. 12. 2018.  

Uznesenie č. KVZ 4/2018 – Komisia na ochranu verejného záujmu berie na vedomie oznámenie 

starostu obce PhDr. Karola Zachara o splnení podmienok nezlučiteľnosti výkonu funkcie 

verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa § 5 ods. 1 a 2 

zákona č. 357/2004 Z. z. a oznámenie o majetkových pomerov starostu obce a jeho manželky.  

 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 12/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu zo Zasadnutia Komisie na 

ochranu verejného záujmu zo dňa 10. 12. 2018. 

 



 

k bodu 9: Správa hlavnej kontrolórky za rok 2018 
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla poslancom OZ správu z kontroly 

za rok 2018. 

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 13/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky za rok 2018. 

 

 

 

k bodu 10: Schválenie zmlúv o nájme nebytových priestorov  
Na zasadnutí OZ Dechtice dňa 10. 12. 2018 boli poslancami schválené zverejnenia zámerov 

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prenajatie nebytových 

priestorov obce Dechtice. 

Starosta dal poslancom hlasovať za jednotlivé zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 14/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 14/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 1/2019 o nájme nebytových 

priestorov s Ivanou Rafayovou. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 15/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 15/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 2/2019 o nájme nebytových 

priestorov s Antonom Koleňákom. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 16/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 



Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 16/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 3/2019 o nájme nebytových 

priestorov s Anastáziou Hlavatovičovou. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 17/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 17/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 4/2019 o nájme nebytových 

priestorov s Tomášom Tomaškovičom. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 18/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 18/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 5/2019 o nájme nebytových 

priestorov so Stanislavou Novákovou. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 19/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 19/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 6/2019 o nájme nebytových 

priestorov s CORDATUM s.r.o. 



 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 20/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 20/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 7/2019 o nájme nebytových 

priestorov s Laudatum s.r.o. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 21/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 21/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 8/2019 o nájme nebytových 

priestorov s Navrátil s.r.o. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 22/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 22/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 9/2019 o nájme nebytových 

priestorov s BEORG s.r.o. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 23/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 



Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 23/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 10/2019 o nájme nebytových 

priestorov s MUDr. Natáliou Augustin. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 24/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 24/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zmluvu č. 11/2019 o nájme nebytových 

priestorov s Danou Hlavatovičovou. 

 

 

 k bodu 11: Rôzne 
A: 

Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe určenia sobášiacich pre obec Dechtice. Ďalej 

navrhol pridať k sobášiacim k Ing. Petrovi Roháčovi a Bohušovi Valovičovi ďalšieho 

sobášiaceho a to  zástupcu starostu obce Dechtice - Pavla Drgoňa.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 25/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Bohuš 

Valovič, Drahoš Kalaš 

Zdržal sa: Pavol Drgoň 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 25/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za sobášiaceho Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 26/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 



Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Drahoš Kalaš 

Zdržal sa: Bohuš Valovič 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 26/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za sobášiaceho Bohuša Valoviča. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 27/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

Valovič, Drahoš Kalaš 

Zdržal sa: Ing. Peter Roháč 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 27/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za sobášiaceho Ing. Petra Roháča. 

 

B: 
Starosta predniesol sťažnosť od občanov na Jozefa Hlavatoviča, ktorý nechal odpad pred 

bránou zatvoreného zberného dvora. Zároveň ale pripomenul, že tento prípad nie je ojedinelý. 

Poslanci navrhli, aby boli občania informovaný prostredníctvom rozhlasu, káblovej televízie  

a webovej stránky o prísnom zákaze vyvážania odpadu na Zberný dvor mimo otváracích hodín. 

Ďalej poslanci navrhli, aby poslanec Pavel Mancovič zapisoval – evidoval  občanov, ktorí 

vyvážajú odpad mimo otváracích hodín. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 28/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 28/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce vyhlásiť a zverejniť reláciu  

o prísnom zákaze vyvážania odpadu k  Zberný dvoru mimo otváracích hodín. 

 

 

 

 

 



C:  
Ekonómka obce Bc. Gabriela Grebečíová informovala poslancov, že starosta 17. 12. 2018 

urobil rozpočtové  opatrenie č. 6/2018. Týmto  rozpočtovým opatrením sa upravil rozpočet na 

rok 2018. Rozpočet na rok 2018 sa upravil  presunom medzi položkami pričom sa celková 

výška rozpočtu nemenila. 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 29/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informáciu ekonómky obce 

o rozpočtovom opatrení č. 6/2018. 

 

Ekonómka zároveň informovala, že schválením uznesenia č. 9/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

a schválením uznesenia č. 11/2019 zo dňa 14. 01. 2019 poslanci schválili rozpočtové opatrenie 

č. 1/2019, ktorým sa mení rozpočet na rok 2019. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 30/2019. 

Prítomní poslanci: 8 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Ing. Peter 

Roháč, Bohuš Valovič, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 30/2019 zo dňa 14. 01. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019.  

 
D: 

Na zasadaní prítomný Ivan Mráz opätovne predložil geometrický plán pozemkov, ktoré by 

chcel od obce odkúpiť.  Z geometrického plánu a listu vlastníctva je zrejmé, že pozemky vlastní 

obec v spoluvlastníctve s PD Dechtice. Z toho vyplýva, že Ivan Mráz musí osloviť aj 

spoluvlastníka PD Dechtice. 

- Starosta odporučil Ivanovi Mrázovi, aby sa v tejto veci poradil s odborníkom 

z katastrálneho úradu 

 

E: 

Na zasadnutí prítomný Peter Manca sa informoval v akom štádiu sa nachádza Územný plán 

obce Dechtice doplnok č. III. 

- Starosta odpovedal, že v súčasnosti prebiehajú vyjadrovania dotknutých orgánov 

a organizácií. K dnešnému dňu sa z 30tich vyjadrilo 8. 

 

F: 
Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala v akom štádiu je vysporiadanie pozemkov na 

cestu pri rozšírení Športovej ulice. 

- Starosta odpovedal, že pozemky sú zamerané a sú vyčíslené jednotlivé výmery. 

V blízkej dobe môžeme pristúpiť k vypracovaniu darovacích zmlúv. 

 

 



 

k bodu 12:  Záver  
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 14. 01. 2019 

 

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

 

 

Overovatelia:     Pavol Danko                                             .................................................. 

                 

                           Pavol Drgoň                                              ..................................................               

        

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 
 


