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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 23. 04. 2020 v Kultúrnom dome v Dechticiach. 

Zasadnutie  v zmysle Zákona č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a doplnkov a Zákona č. 73/2020 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19,  sa konalo za prísnych hygienických 

podmienok z dôvodu mimoriadnej situácie. 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        9  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :    -           

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/9 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Prerokovanie Záverečného účtu 2019 

6. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 2019 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2019 

8. Schválenie Záverečného účtu 2019 

9. Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 / 2020 

10. Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2020  

11. Dodatok č.1 k  VZN Obce Dechtice  č. 7/2019 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce  

12. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 8/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice 

13. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 9/2019 o financovaní materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce 

Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice 

14. Dodatok  č.1 k VZN Obce Dechtice č. 3/2017  o podmienkach 

prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice 

15. Zníženie nájmu prevádzkam, zatvoreným z dôvodu COVID-19 

16. Informácie starostu obce 

17. Rôzne 

18. Záver 
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k bodu 1:  

Otvorenie 

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

Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 9 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 6/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 6/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  program zasadnutia OZ.  

 

Starosta navrhol  doplnenie programu o  bod Prenájom 1-izbového a 3-izbového bytu 

v 21bytovom dome v Dechticiach. Bol by to bod 17 a následne by sa posledné 2 body 

prečíslovali. Bod 18 Rôzne a bod 19 Záver. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 7/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 7/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  program zasadnutia OZ s doplnením dobu 

Prenájom 1-izbového a 3-izbového bytu v 21bytovom dome v Dechticiach. 

 

 

k bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

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

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

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 8/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 
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Za: Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Viera Strečanská, Pavol 

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 8/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

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

overovateľov Pavla Mancoviča a Jozefa Holického  a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla 

Drgoňa. 

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 28. 01. 2020 boli prijaté uznesenia číslo 1/2020 až číslo 5/2020, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 9/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 28. 01. 2020 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A: Poslanec Peter Roháč prečítal svoje pripravené interpelácie, ktoré následne elektronicky 

zašle na OcÚ: 

1.  Navrhujem, aby sa k obchodom – prevádzkam, kde sa v rámci mimoriadnych opatrení 

v súvislosti s prevenciou voči koronavírusu SARS CoV-2 používajú jednorazové rukavice, 

umiestnila zberná nádoba na použité jednorazové rukavice. 

Vychádzam zo situácie pred Supermarketom Jednota – zákazníci si dávajú rukavice dolu 

vonku a odhadzujú ich do smetných košov pri autobusovej zastávke a pri lavičke za 

Jednotou. Koše sú neuzatvárateľné a rukavice rozfukuje vietor. 

Doporučujem, aby uzatvárateľné nádoby pred prevádzky, kde sa používajú rukavice dala 

obec, pretože sa tak dá urobiť prakticky okamžite. 

2. V obci je niekoľko retardérov. Na základe pripomienok cyklistov, korčuliarov a rodičov 

s deťmi na odrážadlách, doporučujem zvážiť úpravu retardérov tak, aby pre bicykle neboli 

prekážkou. Taktiež by bolo vhodné odstrániť starý retardér nad mlynmi – sú tam dva za 

sebou. 

pozn. :Ten nový Nad mlynmi by sa dal bicyklom obísť bez problémov, ale je tomu zabránené 

stĺpikmi. 

     3.   Na Novohorskej ceste niekto zriadil nelegálny cintorín psov. Nakoľko je pri ceste, 

každý si ho môže ľahko všimnúť - a vzhľadom na fakt, že po tej ceste jazdí veľa návštevníkov 

z Trnavy a iných miest a dedín zo širokého okolia, dôvodne sa obávam, že sa počinom 

zakladateľa nelegálneho cintorína môžu inšpirovať ďalší psíčkari. 

    4.  Monitor, používaný pre káblovú televíziu – Infokanál je zastaralý, analógový 

a momentálne už nepoužiteľný. Doporučujem kúpu nového. 

 

Starosta odpovedal: 

- Že pred miestne obchody budú umiestnené nádoby na použité jednorazové rukavičky 



4 
 

- Starosta vysvetlil, že spomaľovače doposiaľ neboli upravené z dôvodu bezohľadnej 

jazdy motorkárov, ktorí pri upravených spomaľovačoch nebudú spomaľovať.  

- Obec na odstránenie starého betónového spomaľovača vyzve občana, ktorý tam býva 

a svojvoľne tam tento spomaľovač umiestnil. Tiež ho vyzve na odstránenie 

spomínaných stĺpikov. 

- Údajne vznikajúci nelegálny cintorín psíkov bude obcou preverený 

- Obec nový monitor pre Infokanál zakúpi   

 

 

B: Poslanec Pavel Mancovič odporučil obci, aby vyzvala Michala Hlavatoviča na odstránenie 

kvetináča pri spomaľovači 

 

C: Poslanci ďalej upozornili na zlé parkovanie pred Coop Jednota 

 

D: Poslanec Dominik Sliva sa spýtal na Uznesenie OZ č. 4/2020 

- Starosta odpovedal, že s touto požiadavkou obce ( zachovanie protitankových zátarás – 

kociek) oboznámil developera pána Ballu , ktorý s uznesením súhlasil. 

 

 

 

 

k bodu 5: 

Prerokovanie Záverečného účtu 2019 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová informovala, že Záverečný účet je zverejnený a  všetky 

materiály k Zastupiteľstvu vrátane Záverečného účtu boli poslancom poslané elektronicky. Zo 

strany poslancov neprišli žiadne pripomienky, otázky ani výhrady. 

- Poslanec Pavol Danko sa informoval ohľadom  nezaplatených pohľadávok  k 31. 12. 

2019 a Zmluvy s firmou, ktorá vymieňala a dopĺňala verejné osvetlenie 

- Ekonómka odpovedala, že škoda, že pripomienka nebola poslaná pred zasadnutím OZ, 

teraz musíme dokumentáciu ohľadom verejného osvetlenia pripraviť k budúcemu 

zasadnutiu OZ 

- Ekonómka ďalej odpovedala, že väčšina pohľadávok vznikla  v januári 2020 ale týkala 

sa roku 2019  - tieto pohľadávky sú zaplatené v lehote splatnosti. Pohľadávky  za 

nájomné byty sú už zaplatené . V súčasnosti obec eviduje len pohľadávku vo  výške 80 

€ za komunálny odpad.  

 

 

k bodu 6: 

Správa  nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke  2019 
Správa nezávislého audítora bola poslancom doručená elektronicky. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky ani otázky  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 10/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu nezávislého audítora 

k individuálnej účtovnej závierke 2019. 
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k bodu 7: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2019 
Poslancom bolo Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2019 zaslané 

elektronicky. 

 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 11/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu  2019 

 

k bodu 8: 

Schválenie Záverečného účtu 2019 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 12/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 12/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Záverečný účet obce  a celoročné 

hospodárenie bez výhrad.  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 13/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 13/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje aby celý prebytok  rozpočtu v sume 50.134,05 

€ zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 pís. a). a b).  Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov bol zdrojom tvorby Rezervného fondu obce Dechtice. 

 

k bodu 9: 

Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 /2020 

Ekonómka obce informovala, že:   

- Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa  zvyšoval rozpočet pre ZŠ, ktorý bol použitý do 

výdavkov ZŠ. Vo výdavkovej časti sa len presúvali jednotlivé  položky. 
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- Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 sa týka  zvýšenia príjmu o dotáciu pre DHZ. Tiež sa 

presúvali výdavkové položky najmä s súvislosti s COVID-19 . 

- Rozpočtové opatrenia boli poslancom zaslané elektronicky 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 14/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 14/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 15/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 15/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 

 

k bodu 10: 

Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2020 

Materiál ohľadom čerpania rozpočtu k 31. 03. 2020 bol elektronicky zaslaný poslancom. 

Z ich stany neboli žiadne pripomienky.  

Ekonómka informovala, že : 

- Plnenie príjmov ( vrátane ZŠ )  je vo výške 467. 333 € čo je  19 % . 

- Čerpanie výdavkov ( vrátane ZŠ ) je  vo výške 414. 820 € čo je 17 %. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 16/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 16/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

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

výdavkov k 31. 03. 2020. 

 

 

k bodu 11: 

Dodatok č.1 k  VZN Obce Dechtice  č. 7/2019 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce  

 

Pracovníčka Zdenka Mašková predniesla poslancom Dodatok č.1 k  VZN Obce Dechtice  č. 

7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území, ktorý bol 

poslancom doručený elektronicky.  

Tento dodatok bol riadne zverejnený. 

Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Poslanec Peter Roháč navrhol, aby sa v budúcnosti zmeny vo VZN neriešili dodatkami, ale 

zrušením pôvodného a schválením nového VZN. 

Poslanec Dominik Sliva naopak súhlasí s riešením zmieň formou dodatkov k VZN.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 17/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 17/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Dodatok č.1 k  VZN Obce Dechtice  č. 7/2019 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Dechtice. 

 

 

k bodu 12: 

Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 8/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Dechtice 

 

Pracovníčka Zdenka Mašková predniesla poslancom, Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 

8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice, ktorý bol poslancom doručený 

elektronicky.  

Tento dodatok bol riadne zverejnený. 

Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 
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Zo strany obce bol návrh, aby žiaci, ktorí navštevujú ŠKD pred aj po vyučovaní neplatili 10 € 

ale 12 €. Pretože by bolo nespravodlivé , ak by bol poplatok rovnaký  ako pre žiakov, ktorí 

navštevujú ŠKD len poobede.  

Návrh poplatkov: 

 

Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD po vyučovaní                                                10 € 

Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD pred vyučovaním aj po vyučovaní               12 €     

Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD len pred vyučovaním                                      2 € 

Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD po vyučovaní do 12,00                                   1 €       

- Poslanec Dominik Sliva s týmto návrhom nesúhlasil. 

- Poslanci ktorí sú členmi Rady školy pri ZŠ s MŠ Dechtice – sa prikláňajú k názoru, že 

by rovnaký poplatok nebol spravodlivý a preto s návrhom obce súhlasia 

 

- Poslanec Drahoš Kalaš navrhoval, aby sa poplatok vyberal podľa toho ako denne deti 

ŠKD navštevujú. 

- Zo strany obce mu bolo vysvetlené, že to nie je možné.  Zákonný zástupca uhrádza 

poplatok – na čiastkovú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ŠKD mesačnou sumou 

nezávisle od počtu dní , ktoré dieťa strávi v ŠKD v danom mesiaci.     

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 18/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 18/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Dodatok č.1 k  VZN Obce Dechtice  č. 8/2019 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice. 

 

 

 

k bodu 13: 

Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 9/2019 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Dechtice so 

sídlom na území Obce Dechtice 
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Pracovníčka Gabriela Grebečíová predniesla poslancom Dodatok č.1 k  VZN Obce Dechtice  č. 

9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice, ktorý bol poslancom doručený elektronicky.  

Tento dodatok bol riadne zverejnený. 

Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 19/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 19/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 9/2019 

o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce 

Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice. 

  
 

k bodu 14: 

Dodatok  č.1 k VZN Obce Dechtice č. 3/2017  o podmienkach prideľovania 

nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice 

Pracovníčka Gabriela Grebečíová predniesla poslancom Dodatok  č.1 k VZN Obce Dechtice č. 

3/2017  o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice, ktorý bol 

poslancom doručený elektronicky. 

  

Tento dodatok bol riadne zverejnený. 

Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 20/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Danko, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 20/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje Dodatok  č.1 k VZN Obce Dechtice č. 3/2017  o 

podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice. 
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k bodu 15: 

Zníženie nájmu prevádzkam, zatvoreným z dôvodu COVID-19. 
Pracovníčka obce predniesla poslancom návrh, aby sa na 2. štvrťrok znížil, rsp. zrušil nájom – 

nájomcom na Zdravotnom stredisku ( okrem lekárne ) a kaderníctvu. Zo strany obce by to bol 

ústretový krok a pomoc týmto nájomcom počas mimoriadnej situácie. 

 

Poslanec Pavol Danko s odpustením nájmu lekárom nesúhlasil. Navrhol, takúto pomoc aj pre 

Tomáša Tomaškoviča, ktorý zabezpečuje obedy našim seniorom aj počas tejto mimoriadnej 

situácii. 

Po krátkej diskusii poslanec Dominik Sliva navrhol, aby Tomášovi Tomaškovičovi  bol zrušený 

1-mesačný nájom ako navrhol Pavol Danko. A kaderníčke a nájomcom ZS ( okrem lekárne) by 

teda boli zrušené 3-mesiace nájomného ako navrhla obec. 

S týmto návrhom poslanci súhlasili. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 21/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

Holický,  Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

Zrdžal sa : Pavol Danko 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 21/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje odpustenie 1-mesačného nájmu Tomášovi 

Tomaškovičovi a odpustenie 3-mesačného nájmu nájomcom ZS ( okrem lekárne ) 

a kaderníctvu. 

 

 

k bodu 16: 

Informácie starostu obce 
A: Starosta informoval o činnosti našej samosprávy od vypuknutia pandémie: 

- Prvým krokom bolo od 11. 03. 2020 zatvorenie ZŠ s MŠ Dechtice – na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa. Následne od 16. 03. 2020 bola ZŠ s MŠ zatvorená  

z rozhodnutia Vlády SR  

- Čo sa týka obecného úradu, tak jeho činnosť nebola aj napriek pandémii obmedzená. 

Práve naopak konštatuje, že roboty pribudlo. Denne chodí veľké množstvo nariadení,  

opatrení a usmernení Vlády SR, ktoré treba zaevidovať, medializovať a uviesť do praxe. 

- Hneď v nedeľu 15. 03. 2020 začal obecný úrad organizovať a pripravovať šitie rúšok. 

Bolo treba zohnať krajčírky a materiál, ktorý bolo treba oprať a ožehliť.  

- Od 16. 03. 2020 bola zahájená výroba a distribúcia rúšok všetkým občanom Dechtíc. 

Výroba a distribúcia,  aj keď v menšom množstve pokračuje stále. V súčasnosti sa 

vyrábajú rúška pre najstarších občanov, ktoré im budú našim dobrovoľníkom doručené 

do poštových schránok. 

- Od 26. 03. 2020 fungujú nákupy pre seniorov, na čo sa podujali niektorí členovia 

a členky DHZ Dechtice 

- Obecný úrad pravidelne dezinfikuje verejné priestranstvá 
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B: Starosta ďalej informoval o kúpe ojazdeného  osobného automobilu  pre potreby 

pracovníkov obce. Dôvodom nákupu tohto automobilu bol zlý technický stav obecného vozidla. 

 

C: Ďalej informoval, že obecná stránka sa inovuje. 

 

D: Starosta ďalej spomenul a pochválil záhradkárov za peknú výzdobu námestia 

k veľkonočným sviatkom. 

 

E: Starosta informoval, že zomrel starosta družobnej obce Bzenica Marek Kováč. Obec do 

Bzenice poslala smútočný veniec,  kyticu a bol urobený zápis do kondolenčnej knihy. 

 

F: Ďalej informoval o ukončení rekonštrukcie proti záplavového kanála medzi domami č. 223 

a 224. 

 

G: Starosta oznámil, že bola urobená rekonštrukcia viacúčelového ihriska – výmena povrchu 

a sietí. 

 

H: Starosta ďalej informoval o aktuálnych projektoch: 

 

1. Zberný dvor Dechtice – inovácia. Projekt bol predložený 27.04. 2018 na MŽP SR. Júl 

2019, bol projekt rozsiahlo doplnený a nachádza sa vo fáze odborného hodnotenia až 

do dnes. Technologická časť Zberného dvora je vysúťažená.  
 

2. Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Dechtice – projekt čistiaceho  vozidla bol 

predložený na Environmentálny fond október 2019. Projekt bol schválený marec 2020, 

pridelená dotácia 70 000 EUR. Proces VO zrealizovaný cez EKS 7.4. v sume 85 000,00 

EUR vrátane DPH. Prebieha proces prípravy zmluvy medzi obcou a Environmentálnym 

fondom. Projekt bude podliehať následnému monitorovaniu počas 5 rokov. 
 

3. Požiarna zbrojnica – projekt predložený v máji 2019 na Ministerstvo vnútra SR. 

Pridelená dotácia vo výške 30 000 EUR. Prebieha proces VO. 
 

4. Projekt Rozšírenia kapacity materskej školy Dechtice – ukončený po stavebnej stránke 

v roku 2019. Prebieha formálne ukončenie projektu a prechod na následné 

monitorovacie obdobie 5 rokov.  
 

5. Projekt Učebne základnej školy Dechtice bol predložený na VÚC Trnava 20.06. 2017. 

Dňa 15.07. 2019 bol projekt schválený vo výške 152 033,53 EUR. Stav projektu -  boli 

zrealizované 3  VO na vybavenie učební, VO boli predložené na VÚC na druhú ex post 

kontrolu.  Konštatujeme, že VÚC Trnava proces kontroly VO nezvláda a posunula 

termín ukončenia k 30. 06. 2020 s tým, že aj tento termín pravdepodobne nebude 

dodržaný.  
 

6. Projekt dostavba Telocvične Dechtice – projekt bude predložený cez opatrenie MAS 

do konca júna 2020.   

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 22/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce.  
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k bodu 17: 

Prenájom 1-izbového a 3-izbového bytu v 21izbovom bytovom dome v 

Dechticiach 
Starosta informoval poslancov OZ , že obec prilaja 2 výpovede z nájomných zmlúv. Prvá 

výpoveď z nájmu 3-izbového bytu a druhá výpoveď z 1-izbového bytu. Z ekonomických 

dôvodov by sa mali noví nájomníci určiť na tomto zasadnutí OZ (23. 04. 2020), nakoľko ďalšie 

zasadnutie môže byť až o 3 mesiace. 

 

Pre 1- izbový byt bola vybraná Lucia Jankovičová, ktorá v byte býva už niekoľko rokov. 

Pre 3- izbový byt bola vybraná rodina Rumanovcov.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 23/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Strečanská, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 23/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenájom obecného majetku – 1-izbový byt – 

Lucie Jankovičovej.  

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 24/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Strečanská, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenájom obecného majetku – 3-izbový byt – 

Ivete Rumanovej a Martinovi Rumanovi.  

 

 

k bodu 18: 

Rôzne 

 

A: starosta predniesol poslancom OZ žiadosť  o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním 

kurzových stávok v Snack bar KANAS , Dechtice č.  524 od spoločnosti FORTUNA SK a.s. . 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 25/2020. 
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Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Strečanská, Jozef Holický, Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 25/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prevádzkovanie kurzových stávok v Snack 

bare KANAS.  

 

B: Starosta predniesol  poslancom OZ – žiadosť od Slovenského zväzu záhradkárov, základná 

organizácia v ktorej žiadajú o úhradu nájomného za miestnosť na obecnom úrade. 

Žiadosť odôvodňujú tým, že chcú mať rovnaké podmienky ako Jednota dôchodcov Slovenska: 

- Jednota dôchodcov dostane dotáciu 1500 € nájom 0 € - na činnosť im tak zostáva 1500 €. 

- ZO Slovenského zväzu záhradkárov dostane dotáciu 1500 € nájom za  miestnosť je 552 € - na 

činnosť im tak zostáva 948 € - čo je pre činnosť 91 členov a akcie ktoré pripravujú likvidačné. 

 

- starosta oboznámil poslancov OZ, že v tejto veci komunikoval s pánom Jánom Rajnícom, 

ktorý navrhol, aby si tento nájom odpracovali vo vinohrade PD. S touto alternatívou vedenie 

záhradkárov nesúhlasí.  

Po krátkej diskusii poslanci tento bod odročili do budúceho zastupiteľstva. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 26/2020. 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

Strečanská, Jozef Holický Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 26/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi odročiť  tento bod do budúceho 

zastupiteľstva  

 

 

C: Poslanec Dominik Sliva upozornil na voľne sa pohybujúcich  psov po obci v neskorých  

večerných hodinách – odpozoroval, že ich púšťajú ich majitelia, aby ich v noci nerušili 

brechotom . 

- Polanec Bohuš Valovič na to odpovedal, že podľa zákona má poľovník právo vo 

vzdialenosti 200 m od posledného obytného domu túlavého psa utratiť. 

Poslanec Dominik Sliva tiež informoval, že sa na Zbernom dvore objavuje vo väčšom množstve 

odpad od živnostníkov – z ich podnikateľskej činnosti. Požiadal starostu, aby sa to preverilo v 

evidencii 

- Starosta odpovedal, že to preverí v evidencii, ktorú vedú pracovníci Zberného dvora 

a na budúcom zastupiteľstve podá túto informáciu. 

 

 



14 
 

D: Poslanci OZ navrhli zorganizovať Zber papiera v obci. 

- Starosta odpovedal, že preverí či je možné usporiadať zber papiera v čase pandémie. 

 

 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 23. 04. 2020 

 

 

 

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

 

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

                 

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

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 


