
 
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 18. 02. 2019 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        6  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :              3  Dominik Sliva, Bohuš Valovič, Pavol Drgoň 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/6 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

6. Štatút obce Dechtice 

7. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dechtice 

8. Žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice o spolufinancovanie pedagogického 

asistenta pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

 

k bodu 1: Otvorenie 

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

Konštatoval, že z 9 poslancov  obecného zastupiteľstva je 6 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 31/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Drahoš Kalaš, Peter 

Roháč 

 



 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 31/2019 zo dňa 18. 02. 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 Ing. 

Petra Roháča, Jozefa Holického a za tvorbu a zapísanie uznesení Ing. Petra Roháča 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 32/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Pavol Danko, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Drahoš Kalaš, Peter 

Roháč 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 32/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

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

overovateľov Ing. Petra Roháča, Jozefa Holického, a za tvorbu a zapísanie uznesení Ing. Petra 

Roháča. 

 

 

 

 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 14. 01. 2019 boli prijaté uznesenia číslo 1/2019 až číslo 30/2019, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 33/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 14. 01. 

2019 boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 
 

 

 

 

 

 



k bodu 4: Interpelácie poslancov 
 

A: 

Poslanec Peter Roháč upozornil na komunikácie, ktoré boli v dôsledku rekonštrukcie 

vodovodu  a zásahom občanov značne narušené 

- starosta odpovedal, že chodníky v Hoštákoch ešte neboli  po rekonštrukcii vodovodu 

prebraté. Na nedostatky upozorní dodávateľa a bude trvať na ich odstránení. Pri dome 

č. 159 a dome č. 173 je chodník poškodený činnosťou občanov tam bývajúcich. Na 

odstránenie budú upozornení. Starosta upozornil, že po takej rozsiahlej činnosti akou 

bola rekonštrukcia vodovodu musíme rátať s istým sadaním chodníka.  

Poslanec Peter Roháč  informoval o sťažnostiach občanov  na nesvietiace a blikajúce lampy 

po dedine.  

- starosta vyjadril nespokojnosť s firmou, ktorá pre obec doposiaľ  robila servis 

osvetlenia a informoval, že v súčasnej dobe obec začala spolupracovať s inou firmou. 

Poslanec Peter Roháč ďalej navrhol skompletizovať termíny obecných kultúrnych 

a spoločenských akcií na rok 2019 a uverejniť ich na obecnej stránke. 

 

B: 

Poslankyňa Viera Strečanská poukázala na chýbajúcu priekopu (jarok) od čísla domu 223 po 

dom číslo 231 

- starosta odpovedal, že o tejto problematike vie a postupne sa na znovu vytvorení 

priekopy pracuje 

Poslankyňa tiež upozornila na zle odhrnutý sneh pri Floriánovi – sneh sa nahŕňa na 

autobusovú zastávku.  

Tiež sa informovala, či bola nahlásená poistná udalosť poškodenej a zatekajúcej strechy na 

21- bytovom dome. 

- starosta odpovedal, že poistné udalosti sa nahlasujú 

 

C:  

Poslanec Pavol Danko sa informoval, ako sa bude riešiť problém s túlavými psami   

- starosta obce odpovedal, že obec má zmluvu s útulkom v Piešťanoch – služby tohto 

útulku sme už niekoľkokrát využili. Problémom však býva psa odchytiť a tiež hrozba 

napadnutia. Majiteľ túlavého psa bol zistený a opakovane upozornený, aby psa 

nenechával bez dozoru. Majiteľ Marcel Benedikovič však nie je schopný psa udržať 

pod dozorom. 

Pavol Danko sa ďalej informoval, či sú vypracované stanovy pre nové tréningové ihrisko 

a navrhol určiť správcu pre toto nové tréningové ihrisko. 

- Starosta vyzval poslancov, aby navrhli riešenie. 

- Poslanec Peter Roháč v diskusii uviedol, že mať  správcu nového tréningového 

ihriska by pre obec znamenalo, mať ďalšieho zamestnanca, ktorý by bol platený 

z obecného rozpočtu. 

- Ekonómka obce informovala, že na ďalšieho zamestnanca TJ obec v rozpočte nemá 

financie. 

- Starosta konštatoval, že treba dokončiť oplotenie tohto ihriska a potom bude možné 

riešiť aj prevádzkový poriadok tréningového ihriska. 

 

D:  

Poslanec Pavel Mancovič sa informoval, či už obec našla firmu pre likvidáciu konárov. 



- starosta odpovedal, že máme zmluvu s firmou, ktorá likviduje drevený odpad. 

V minulom roku bol problém s odbytom drevenej štiepky a preto je likvidácia 

takéhoto odpadu pozastavená nielen u nás, ale aj v širokom okolí. 

 

 

 

k bodu 5: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 
Starosta obce informoval poslancov OZ , že dňa 10. 12. 2018 uznesením  č.  159/2018 bola 

Obecným zastupiteľstvom v Dechticiach schválená Zmluva o zriadení spoločného obecného 

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

predpisov.  Od tejto zmluvy však odstúpila obec Jaslovské Bohunice a je potrebné schváliť 

Dodatok č. 1 k tejto Zmluve o zriadené spoločného obecného úradu.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 34/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 34/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu.  

 

 

 

 

k bodu 6: Štatút obce Dechtice 
Pracovníčka obce Zdenka Mašková informovala, že štatút obce Dechtice bol poslancom OZ 

zaslaný elektronicky. 

Ďalej informovala, že mať vypracovaný štatút obce je pre obec  zákonná povinnosť.  Zo 

strany poslancov neboli k štatútu žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 35/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 35/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Štatút obce Dechtice. 



k bodu 7: Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dechtice 
Pracovníčka obce Gabriela Grebečíová informovala, že Zásady nakladania s finančnými 

prostriedkami obce Dechtice  boli poslancom OZ zaslané elektronicky. Tiež upozornila, že 

pred schválením nových Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Dechtice sa musí 

zrušiť VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dechtice zo 

dňa 05. 12. 2014.  Zo strany poslancov neboli k Zásadám nakladania s finančnými 

prostriedkami obce Dechtice pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 36/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 36/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší  VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce Dechtice zo dňa 05. 12. 2014. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 37/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 37/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Zásady nakladania s finančnými 

prostriedkami obce Dechtice.  

 

 

 

 

k bodu 8: Žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice o spolufinancovanie pedagogického 

asistenta pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Riaditeľka školy PhDr. Svetlana Zacharová predniesla a vysvetlila poslancom OZ dôvod 

žiadosti ZŠ s MŠ Dechtice o spolufinancovanie pedagogického asistenta pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Riaditeľka ďalej informovala, že pre tento školský rok 2018/2019 sa škola zapojila do 

projektu „ V ZŠ úspešnejší II “ V tomto projekte sa škola snaží získať pracovné miesto pre 

pedagogického asistenta v ZŠ s MŠ Dechtice.  

 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 38/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie riaditeľky ZŠ s MŠ 

Dechtice.  

 

 

 k bodu 9: Rôzne 
A: 

Starosta obce prečítal list od pútničky Jany Fujakovej adresovaný starostovi obce a poslancom 

OZ Dechtice v ktorom sa píše o nutnosti vybudovania sociálnych zariadení pre pútnikov.  

- zo strany poslancov neboli na list žiadne reakcie  

 

B: 

Starosta obce informoval poslancov, že nový majiteľ hasičskej zbrojnice požiadal obec o jej 

vypratanie.  Starosta ďalej informoval, že občan   Marcel Benda požiadal o odkúpenie starej 

nepoužívanej hasičskej techniky. 

- Zamestnankyňa obce Zdenka Mašková informovala, že hasičská Avia a motorová 

striekačka boli vyradené z majetku obce v roku 2013. V zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Dechtice , Článok 13 odsek 5. – o spôsobe naloženia s prebytočným 

a neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom do sumy 3. 500 € rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

- Poslanci navrhli predať Marcelovi Bendovi Aviu  za 20 € a motorovú striekačku za 5 

€. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 39/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 39/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predaj nepoužívanej hasičskej Avie  

Marcelovi Bendovi  za 20 €. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 40/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 40/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predaj nepoužívanej motorovej striekačky 

Marcelovi Bendovi  za 5 €. 



C: 

Starosta obce informoval poslancov o zriadení novej Rady školy pri ZŠ s MŠ Dechtice 

v zložení:  

Mgr. Miriam Danková                    - zvolená za rodičov detí MŠ 

PaedDr. Svetlana Oravcová            - zvolená za rodičov žiakov ZŠ 

Ing. Mgr. Stanislava Krajčovičová - zvolená za rodičov žiakov ZŠ 

Emília Sedláková                            - zvolená za rodičov žiakov ZŠ 

Anna Dzurenková                           - zvolená za pedagogických zamestnancov ZŠ 

Mgr. Ivana Baničová                      - zvolená za nepedagogických zamestnancov  

Jozefína Karásková                        - zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ 

 

Zriaďovateľom delegovaní členovia: 

Mária Mašková 

Pavel Mancovič 

Pavol Drgoň 

Jozef Holický 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 41/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informáciu starostu obce o zriadení 

Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Dechtice 514. 

 
 

D: 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že už začala rekonštrukcia MŠ. Dňa 01. 02. 2019 

bola vysťahovaná MŠ za pomoci brigádnikov, zamestnancov ZŠ s MŠ Dechtice a firmy CS 

TT. 

Riaditeľka ďalej informovala, že v čase rekonštrukcie školskej kuchyne sa nebude pre žiakov 

ZŠ variť, variť sa bude len pre deti v MŠ. Deti MŠ sa budú stravovať na futbalovom štadióne 

TJ Družstevník po dobu asi 3 týždňov.  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 42/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce  a riaditeľky 

ZŠ s MŠ Dechtice o rekonštrukcii MŠ.  

 

 

E: 

Starosta obce informoval poslancov OZ  o Doplnku č. III k ÚP obce Dechtice. V súčasnosti sa 

pracuje na Vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu 

územného plánu obce Dechtice – Zmeny a doplnky č. III / 2018. 

Ďalej starosta okrem iného konkretizoval, že v ÚP obce Dechtice – zmeny a doplnky č. 

III/2018 v časti Využívanie prírodného potenciálu katastra obce  - prírodné hodnoty je 

zapracovaných niekoľko nevyhnutných opatrení na zachovanie ekologicko-ekonomickej 

rovnováhy.  

Jedným z nich je: „ Po ukončení ťažby vápenca v DP Dechtice revitalizovať postupne celé 

pôvodné ťažobné územie formou samorevitalizácie. Zamedziť zavážanie vyťaženého územia 

akýmkoľvek odpadom . Postupné využitie území pre oddych a šport.  

 

 

 



F: 

Starosta obce informoval, že na základe požiadavky poslancov na zastupiteľstve 14. 01. 2019 

požiadala obec o technickú správu pre kultúrnu pamiatku – Kostola Všetkých svätých – ktorá 

bola poslancom na zastupiteľstve odovzdaná k nahliadnutiu.  

V správe sa uvádza, že kostolík je priebežne monitorovaný a v rámci pamiatkového 

dohľadu KPÚ Trnava je plánované širšie stretnutie za účelom návrhu ďalšieho postupu. Teba 

si však uvedomiť, že odstraňovanie zavlhnutia stavby, ktorá bola dlhodobo v nevyhovujúcom 

stave je proces, ktorý sa nedá urýchliť a účinky prípadných opatrení budú viditeľné až 

s odstupom času tak ako aj postupné vysychanie murív dosahujúcich v určitých bodoch 

hrúbku cez 2m.  

Taktiež bude potrebné zamedziť zásahom do tejto kultúrnej pamiatky bez vedomia 

KPÚ ako to bolo v prípade svojvoľného osadenia rušivého dreveného prahu v južnom vstupe 

do kostolíka, pri ktorom bola poškodená lazúrna patina kamennej šambrány, hrubý zásah do 

pôvodného kameňa prahu južného vstupu vysekaním žľabu a taktiež poškodenie dubových 

dverí natlčením molitanovej izolácie. Treba si uvedomiť, že kostolík je z 12. storočia a nie je 

to novostavba a drobné netesnosti nie sú rušivým prvkom ale práve naopak obmedzenie 

ventilácie interiéru výrazne spomaľuje proces vysúšania. 

 

G: 

Starosta obce informoval o žiadostiach o predĺženie nájomných zmlúv na nájomné byty 

v obecných bytovkách. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 43/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 43/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 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 obce v znení neskorších predpisov Eve Bartekovej bytový priestor. 

 

  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 44/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

 

 

 



Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 44/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 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 obce v znení neskorších predpisov Tomášovi Jančovičovi a Petronele 

Jančovičovej bytový priestor. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 45/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 45/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 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 obce v znení neskorších predpisov Martine Kalašovej a Ivanovi 

Švihoríkovi  bytový priestor. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 46/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 46/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 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 obce v znení neskorších predpisov Milanovi Pavlíkovi bytový 

priestor. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 47/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

 

 



Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 47/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 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 obce v znení neskorších predpisov Petrovi Záreckému bytový 

priestor. 

 

 

k bodu 10:  Diskusia  
A: V diskusii vystúpil občan Pavol Hlavatovič a poslancom OZ predniesol problém týkajúci 

sa prívalových vôd, ktoré počas väčšieho dažďa ohrozujú najmä jeho majetok  a tiež majetky  

jeho susedov. Jedná sa o prívalové vody tečúce smerom od Naháča a z Javšovskej cesty. 

Ocenil prístup starostu, ktorý sa mu v prípade potreby vždy snažil pomôcť avšak žiadal by 

radikálne a systémové opatrenia. A poznamenal, že už by obec mala začať riešiť aj 

protipovodňové opatrenia. 

- Starosta odpovedal, že obec od roku 2006 vybudovala niekoľko proti-záplavových 

opatrení v iných častiach obce: Kolónia, Dechticko - Kátlovský proti-záplavový kanál 

, Cintorínska ulica, Veterná ulica, Segedínska ulica.  

- Starosta ďalej povedal, že o tomto problému komunikoval s predstaviteľom Správy 

a údržby ciest TT SK , ktorý sa vyjadril, že priekopy sú zaplnené hlinou 

z poľnohospodárskych pozemkov a odporučil mu, aby tento problém riešil s vedením 

PD Dechtice. Predseda PD prisľúbil, že priekopy a krajnice vyčistí.  

- Poslanci navrhli starostovi, aby listom vyzval vedenie PD na odstránenie uvedených 

nedostatkov a tiež zamedzeniu  vytekania vody z Javšovskej cesty na štátnu cestu.  

 
B: Ekonómka obce Gabriela Grebečíová informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č. 

2/2019, ktorým sa upravuje rozpočet obce v príjmovej časti o už dosiahnuté príjmy a vo 

výdavkovej časti sa zvýšený rozpočet použije na kapitálové výdavky. Zo strany poslancov 

neboli žiadne pripomienky. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 48/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 48/2019 zo dňa 18. 02. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 

 

 

 

 

 

 



k bodu 11:  Záver  
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 18. 02. 2019 

 

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

 

 

Overovatelia:     Ing. Peter Roháč                                       .................................................. 

                 

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

        

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 
 

 


