
 
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 15. 10. 2019 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        6  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :              3 Pavol Danko, Ing. Peter Roháč,  Jozef Holický 

prišiel počas zasadnutia 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/6 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. VZN č. 13/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice 

Zmeny a doplnky č. III/2018 

6. Rôzne 

7. 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 žiadny návrh na zmenu programu. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 102/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Viera Strečanská, Pavol Drgoň, 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. 102/2019 zo dňa 15. 10. 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 

Mancoviča a Drahoša Kalaša za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 103/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Viera Strečanská, Bohuš Valovič, 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. 103/2019 zo dňa 15. 10. 2019 

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

overovateľov Pavla Mancoviča a Drahoša Kalaša  a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla 

Drgoňa. 

 

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 26. 09. 2019 boli prijaté uznesenia číslo 84/2019 až číslo 101/2019, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

Prišiel poslanec Jozef Holický 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 104/2019 zo dňa 15. 10. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 26. 09. 2019 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
 

A: 

Poslanec Dominik Sliva sa informoval ohľadom novej zástavky pri Pomníku padlých, či je pod 

komunikáciou použitá rúra s priemerom 400 mm. 

- Starosta odpovedal, že  je použitá rúra s priemerom 370 mm, aby ju bolo možné zasunúť 

do pôvodnej 400 mm. 

Poslanec Dominik Sliva ďalej navrhol, aby sa vybudovala kontrolná a čistiaca šachta 

s poklopom na začiatku cesty do časti Pijavice v strede vozovky. 



B: 

Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala, či má obec poistené komunikácie, nakoľko sa 

blíži zima a môže prísť k poistným udalostiam. 

- Starosta odpovedal, že obec má uzatvorené Poistenie  všeobecnej zodpovednosti za 

škodu. 

C: 

Poslanec Bohuš Valovič sa informoval ohľadom stavu vyčistenia proti záplavového opatrenia 

v Segedínskej ulici. 

- Starosta odpovedal, že v tejto veci oslovil nášho spoluobčana Vlastimila Gašpara, 

ktorý vlastní vhodnú techniku. Proti záplavové opatrenia budú v najbližšom čase 

vyčistené. 

 

k bodu 5: 

VZN č. 13/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Dechtice Zmeny a doplnky č. III/2018 
Starosta obce predniesol poslancom OZ Návrh VZN č. 13/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č. III/2018, ktorý bol dňa 27. 09. 2019   

zverejnený a elektronicky zaslaný poslancom OZ. 

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

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 105/2019. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Sliva, Drahoš Kalaš  
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 105/2019 zo dňa 15. 10. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 13/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č. III/2018. 
 

 

k bodu 6: 

Rôzne 

A:  

Starosta prečítal list od občianky Jarmily Melúchovej v ktorom vyjadrila námietky 

a pripomienky k hlasovaniu o prijatí ustanovenia obecného zastupiteľstva číslo 90/2019 zo dňa 

26. 09. 2019. ( Územný plán obce Dechtice - Zmeny a doplnky č. III/2018 ) 

Poslanci OZ Dechtice tento list zobrali na vedomie  



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 106/2019 zo dňa 15. 10. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie list občianky Jarmily Melúchovej. 
 

B: 

Starosta informoval poslancov OZ Dechtice, že obecný úrad začal prísnejšie dodržiavať 

nestránkový deň ( štvrtok ) – na vysvetlenie uviedol nasledovné: 

-v roku 2003 kedy nastúpil do funkcie boli na úrade 3 administratívne pracovníčky a aj 

napriek zvýšenému množstvu kompetencií, ktoré štát presunul na samosprávu, veľkému 

množstvu projektov a žiadostí o dotácie ( len v súčasnosti 5 projektov), veľkému 

matričnému obvodu  Dechtice, Kátlovce, Horné Dubové, Dobrá Voda ( napr. len tento 

víkend bude 5 sobášov, ktoré bude musieť náš matričný úrad spracovávať ) sú na 

obecnom úrade stále 3 administratívne pracovníčky, 

- pre porovnanie uviedol aká je situácia v niektorých obciach: Dobrá Voda – 800 

obyvateľov, 3 pracovníčky, 2 nestránkové dni. Kátlovce – 1150 obyvateľov, 3 

pracovníci. Ružindol  1650 obyvateľov, 3 pracovníčky , 2 nestránkové dni. Spoločný 

obecný úrad v Trnave mal pri svojom vzniku v roku 2003 – 6 pracovníčok 

a v súčasnosti 12,5 pracovníčok a to ešte z neho vystúpila obec  Jaslovské Bohunice, 

- počas nášho nestránkového dňa chodili na náš úrad prevažne občania okolitých obcí, na 

ktorých  nestránkové dni striktne dodržiavajú, 

- z týchto dôvodov starosta žiada poslancov a občanov, aby tento krok správne pochopili. 

Poslanci aj kontrolórka obce k tejto informácii zaujali kladné stanovisko a uznali, že jeden deň 

bez stránok je na obecnom úrade nutný. 

C: 

PhDr. Svetlana Zacharová – riaditeľka ZŠ s MŠ Dechtice vystúpila v bode 6, aby sa vyjadrila 

k anonymnej sťažnosti o ktorej informovali poslanci na zasadnutí OZ dňa 26. 09. 2019.  

- na úvod uviedla, že anonym je nedôveryhodný dokument, ktorý môže napísať hoci kto 

na hoci koho a tiež v ňom môže napísať hoci čo. Podľa jej názoru treba problémy riešiť 

otvorene, preto o tejto anonymnej sťažnosti oboznámila kolektív pedagogických 

pracovníkov ZŠ, ktorých sa to priamo týka, 

- pripomenula členom OZ, že má túto funkciu aj patričné vzdelanie. Vysokoškolské 

vzdelanie III. stupňa a  2 atestácie . Pripomenula, že sa neustále vzdeláva po odbornej 

a právnej stránke, aby zvládla súčasné vysoké nároky, ktoré na túto funkciu kladie 

nadriadený orgán Ministerstvo školstva SR, 

- ďalej uviedla, že pod jej vedením škola spolupracuje so všetkými dobrovoľnými 

organizáciami v obci, 

- podieľala sa na príprave a realizácii investičných akcií: výmena strechy na budove ZŠ, 

oplotenie, výstavba jedálne, revitalizácia kuchyne, rekonštrukcia a rozšírenie MŠ počas 

ktorej MŠ fungovala bez problémov bez nutnosti zásahu OZ. Pomáhala vypracovať 

projekt Vytvorenie odborných učební v ZŠ Dechtice a vypracovala Projekt inklúzie – 

pedagogickí asistenti pre žiakov so zdravotným postihnutím, 



- v ZŠ je zabezpečená vysoká kvalifikovanosť pedagógov. V čase nedostatku učiteľov 

získala do našej ZŠ  2 mladých učiteľov- mužov čo je  úspech, 

- ďalej uviedla, že pre riadenie  pomerne veľkého kolektívu ( 30 zamestnancov ) je 

dôležité mať stanovené jasné pravidlá a dodržiavať disciplínu. Napríklad keď niekto 

opustí žiakov počas vyučovania – čo je hrubé porušenie pracovnej disciplíny – musí byť 

na to upozornený. 

Poslanec Pavel Mancovič poďakoval za vyjadrenie. 

Poslanec Dominik Sliva sa spýtal, či je už k dispozícii zápis zo zasadnutia Rady školy. 

Starosta odpovedal, že zápisnicu obdržal od predsedníčky Rady školy tesne pred zasadaním 

OZ. Následne túto zápisnicu prečítal. 

Poslanec Pavel Mancovič ešte doplnil, že k anonymu sa vyjadril kolektív pedagogických 

i nepedagogických  zamestnancov ZŠ s MŠ, ktorí sa s jeho obsahom nestotožňujú. 

Riaditeľka chcela požiadať prítomných poslancov o vyjadrenie k danému problému.  

Bez vyzvania ju prerušil poslanec Drahoš Kalaš, že on je unavený a chorý. 

Na čo riaditeľka reagovala slovami, že ona ešte neskončila, ale poslanec Drahoš Kalaš jej 

povedal, že už rozprávala dosť. 

Na čo starosta reagoval, že keď je chorý mal zostať doma. 

Poslanec Drahoš Kalaš oznámil, že po porade s poslancom Petrom Roháčom na najbližšom 

zastupiteľstve navrhne, aby sa zo zastupiteľstiev robil videozáznam.  

Starosta opäť udelil slovo riaditeľke, ktorá poďakovala za vypočutie.  

Na návrh poslanca Drahoša Kalaša starosta reagoval odmietavo s odôvodnením, že 

zastupiteľstvá sú verejné a sú z nich zhotovované kvalitné zápisnice, ktoré podávajú verný 

obraz o priebehu zasadania každého jedného zastupiteľstva. 

Väčšina poslancov sa k tomu návrhu vyjadrila tiež odmietavo. 

Poslanec Drahoš Kalaš povedal, že aj napriek tomuto odmietavému postoju tento návrh na 

budúcom zastupiteľstve prednesie. Ďalej navrhol, aby sa pozvánka na zasadanie OZ 

vyhlasovala v miestnom rozhlase, nakoľko niektorí občania nemajú kde zistiť, že sa bude 

konať zasadanie OZ.  

Starosta s týmto návrhom súhlasil a povedal, že vyhlasovanie zabezpečí. 

Poslanec Pavol Drgoň odišiel 

Na upozornenie hlavnej kontrolórky obce sa prijalo nasledovné uznesenie. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 107/2019. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Jozef Holický, Viera Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič, Dominik Sliva, Drahoš 

Kalaš  



 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 107/2019 zo dňa 15. 10. 2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča  hlavnej kontrolórke obce, na základe uznesenia 

Rady školy preveriť odmeny riaditeľky ZŠ s MŠ Dechtice. 

 

k bodu 7: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 15. 10. 2019 

 

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

 

Overovatelia:     Pavel Mancovič                                        .................................................. 

                 

                           Drahoš Kalaš                                             ..................................................               

        

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 


