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Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného dňa 12. decembra 2014 v obradnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 
 
 
Počet poslancov:                                            9 
Starosta obce:                                                 Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                         8 / Štefan Uher, Marta Kopšíková, Jozef Holický,    
                                                                            Bohuš Valovič, Ing. Peter Roháč, Pavol                            
                                                                            Drgoň, Pavol Danko, Pavol Mancovič/ 
Počet ospravedlnených poslancov:                   1 Andrej Machovič 
Hostia :                                                              5 
  
     Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Karol Zachar. 
Privítal prítomných a oboznámil s programom. Skonštatoval, že dnešného rokovania sa 
zúčastnili 8 zvolení poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
 
   Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie starostu 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
8. Poverenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9. Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov 
10. Diskusia 
11. Záver 

 

k bodu 2 

Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice pani Mgr. Katarínu Lukačovičovú, za 
overovateľov pána Pavla Danku a pána Bohuša Valoviča. Štefana Uhra  poveril tvorbou 
a zapísaním uznesení.   
  

k bodu 3 

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

(predseda miestnej volebnej komisie) 
Starosta obce vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Máriu Páleníkovú, aby 
informovala prítomných o výsledkoch volieb, ktoré sa konali 15.novembra 2014. Ing. Mária 
Páleníková prečítala zápisnicu MVK a odovzdala novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení.  
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k bodu 4 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
Novozvolený starosta obce, Karol Zachar prečítal sľub v tomto znení: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Po prečítaní sľubu ho potvrdil svojim podpisom. Sľub starostu tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 
k bodu 5   

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Poslanec Štefan Uher prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva za všetkých 
prítomných poslancov, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej 
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“  
Poslanci zložili sľub do rúk starostu obce podpisom pod text sľubu. Sľub poslancov OZ tvorí 
prílohu tejto zápisnice.  
 
k bodu 6 

Vystúpenie starostu 
Vážená poslankyňa, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení páni, 
naša obec, naše Dechtice sú krásne. Sú krásne svojou polohou, pretože ležia tam, kde sa snúbi 
Trnavská rovina s Malými Karpatmi. Z jednej strany máme polia a lúky, o ktoré je vzorne 
postarané, na druhej strane ležia krásne lesy. Naša obec je tiež krásna svojou históriou 
a historickými pamiatkami, ktoré v okolí nemajú páru.  Som presvedčený, vážení prítomní, že 
naša obec je krásna aj svojou prítomnosťou. V slušnom stave máme miestne komunikácie, 
základnú školu, kultúrny dom, zberný dvor, vodovod, kanalizáciu, športoviská. Za všetkým 
však treba vidieť ľudí, našich spoluobčanov, ktorí nám dali dôveru, aby sme toto všetko 
udržiavali v dobrom stave, vylepšovali a rozvíjali veci verejné ďalšie štyri roky. Vytvorme 
priatelia dobrý kolektív, spolupracujme a pracujme tak, aby sme si o štyri roky mohli 
povedať, že sme sa snažili zo všetkých síl za daných okolností, v danom priestore a s danými 
prostriedkami urobiť pre našu obec maximum. Treba počítať aj s tým, že nie všetko nám 
vyjde tak, ako si predstavujeme, treba počítať aj s kritikou občanov a nie každého zaujíma, 
aké máme možnosti. Ja som však optimista a verím, že spolu dokážeme realizovať veci, 
z ktorých budeme mať radosť a pocit dobre vykonanej práce. K tomu si navzájom zaželajme 
zdravie, silu a vytrvalosť. Výsledkom nech je spokojnosť v našich rodinách a v rodinách 
našich spoluobčanov. Ďakujem! 
 
k bodu 7 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie program rokovania od bodu  
č.8. 
8. Poverenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9.  Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov 
10. Diskusia 
11. Záver 
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Je našou povinnosťou schváliť program tohto zasadnutia. Návrh programu ste dostali 
v pozvánke a bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke Obce Dechtice. 
Pýtam sa, či má niekto k navrhovanému programu návrh na zmenu. 
Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia č. 1. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa          0 
 
Uznesenie č.1 zo dňa 12.12.2014 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje návrh programu ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva tak, ako bol predložený.  
 
Starosta obce informoval OZ o potrebe schválenia mandátnej, návrhovej a volebnej komisie.  
 
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej 
komisie v zložení: Štefan Uher, Marta Kopšíková, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter 
Roháč, Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavol Mancovič. Starosta obce dal následne hlasovať 
o prijatí uznesenia č. 2 . 
 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa          0 
 
 
Uznesenie č. 2 zo dňa 12.12.2014 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach 

1. Volí mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení: Štefan Uher 
                                                                                           Marta Kopšíková 
                                                                                           Jozef Holický 
                                                                                           Bohuš Valovič 
                                                                                           Ing. Peter Roháč 
                                                                                           Pavol Drgoň  
                                                                                           Pavol Danko 
                                                                                           Pavol Mancovič 

2. Ukladá mandátovej komisií 
- overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov, 
- zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to   
  na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení, 
- podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného  
  zastupiteľstva. 

3. Ukladá návrhovej komisií  
- sledovať priebeh rokovania, predkladá návrhy a obsah diskusie  
- predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy  
  uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele 
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4. Ukladá volebnej komisií 
- dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov    
  a podať OZ správu o výsledku hlasovania.  

 

Zástupca starostu   

V zmysle § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov starosta obce poveril zastupovaním pána Štefana Uhra.  

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          1 
 

Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.  
 

   Uznesenie č. 3 zo dňa 12.12.2014 

   Obecné  zastupiteľstvo v Dechticiach 

   - berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 
3. návrh zástupcu starostu 
 

- konštatuje že   

1. novozvolený starosta obce Karol Zachar zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva Štefan Uher, Marta Kopšíková, Jozef Holický, Bohuš Valovič, 
Ing. Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavol Mancovič. 
 

   k bodu 8 

   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť    

   zasadnutia obecného zastupiteľstva 
   Starosta obce predložil návrh v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom   
   zriadení v znení neskorších predpisov na poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 
   oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva pána Štefana Uhra.  
   Starosta obce dal následne hlasovať o uznesení č. 4. 
 
                                                        

 

Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          1 
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   Uznesenie č. 4 zo dňa 12.12.2014 
   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poslanca  Štefana Uhra  ako  povereného poslanca  
   obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného  
   zastupiteľstva ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zvolené zasadnutie OZ.  
 
   k bodu 9 

   Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov    
   Mandátová komisia konštatovala, že rokovania sa zúčastňuje 8 poslancov OZ. Starosta   
   obce navrhol, aby hlasovanie bolo verejné a poslanci návrh jednomyseľne prijali. 
   Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu zriadiť dve  komisie. Jednu komisiu  na  
   ochranu verejného záujmu a druhú  komisiu výstavby a životného prostredia a verejného    
   poriadku a oboznámil ich s náplňou jednotlivých komisií. Ak by poslanci mali návrh na 
   zloženie ďalšej komisie môžeme tak urobiť v ďalšom zasadnutí zastupiteľstva. 
 

1.  Komisia na ochranu verejného záujmu 
- prijíma oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a spolu s ním v prílohe potvrdenie o podanom 
  daňovom priznaní o dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci rok (čl.7ods.5) 
- požaduje od starostu a poslanca vysvetlenie, ak komisia bude mať pochybnosti   
  o úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia (čl.7 ods.6) 
- dáva podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu (čl.7 ods.6) 
- poskytuje informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu   
  ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám  

2.  Komisia výstavby a životného prostredia a verejného poriadku 
- posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území obce 
- kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného prostredia 
- hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov,  
- podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia,   
  pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia 
- podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na  
  rokovanie obecného zastupiteľstva: či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty 
  životného prostredia. 
  Starosta obce dal následne hlasovať o uznesení č. 5. 
      

 Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 12.12.2014 
K návrhu neboli vznesené žiadne námietky a OZ schválilo zriadenie komisií a ich náplne 
práce : 
1. Komisia na ochranu verejného záujmu 
2. Komisia výstavby a životného prostredia a verejného poriadku 
Starosta obce predložil návrh, aby sa opäť hlasovalo verejne a poslanci ho prijali. 

Na predsedov komisií predložil návrh: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu -  Štefan Uher 
Starosta obce dal následne hlasovať o uznesení č. 6. 
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Hlasovanie: 

 

za                     7 

proti                 0 

zdržal sa          1 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 12.12.2014 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pána 
poslanca Štefana Uhra. 

 
2. Komisia výstavby a životného prostredia a verejného poriadku – Stanislav Heteš 

Starosta obce dal následne hlasovať o uznesení č. 7. 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa          0 
 

Uznesenie č. 7 zo dňa 12.12.2014 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo predsedu komisie výstavby a životného prostredia             
a verejného poriadku pána  Stanislava Heteša.  
  
       Za členov komisií predložil návrh:  
  

1. Komisia na ochranu verejného záujmu – Štefan Uher, Marta Kopšíková, Jozef 
Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter Roháč, Pavol Drgoň, Pavol Danko, Pavol 
Mancovič.  
Starosta obce dal následne hlasovať o uznesení č. 8. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa          0 
 

Uznesenie číslo 8 zo dňa 12.12.2014 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisie na ochranu verejného záujmu v  zložení:  
Štefan Uher, Marta Kopšíková, Jozef Holický, Bohuš Valovič, Ing. Peter Roháč, Pavol 
Drgoň, Pavol Danko, Pavol Mancovič.    

 
2. Komisia výstavby a životného prostredia a verejného poriadku – Stanislav Heteš, 

Andrej Machovič, Ing, Peter Roháč, Pavol Mancovič, Bohuš Valovič.  
Starosta obce dal následne hlasovať o uznesení č. 9. 
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Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa          0 
              
 Uznesenie číslo 9 zo dňa 12.12.2014 
 
 Obecné zastupiteľstvo schválilo  členov  komisie výstavby a životného prostredia       
 a verejného poriadku v zložení: Stanislav Heteš, Andrej Machovič, Ing, Peter Roháč,         
 Pavol Mancovič, Bohuš Valovič.  
    
 k bodu 10          

 Diskusia 
 

V diskusií vystúpil starosta obce a informoval poslancov o povinnosti schváliť zástupcu 
sobášiaceho a určenie sobášnych dní. Túto povinnosť OZ odkladá na ďalšie zasadnutie OZ. 
Ďalej vystúpila poslankyňa Marta Kopšíková a informovala poslancov, že sa rozprávala 
s pánom poslancom Ing. Petrom Roháčom a s niektorými občanmi a  takisto ako pán Ing. 
Peter Roháč aj občania majú názor na Dolný cintorín, aby sa zlikvidoval. Mali by sa 
informovať občania o spôsobe likvidácie, mal by sa im predložiť návrh, ako bude vyzerať  
cintorín po likvidácií  a občania by sa mali mať možnosť vyjadriť k návrhu na likvidáciu.  
Poslanec Pavol Danko žiadal starostu obce, aby bol zberný dvor otvorený aj v sobotu.  
Poslanec Pavol Mancovič povedal, ak nie každú sobotu, stačí každú druhú. 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že tak ako povedal na predchádzajúcom 
zastupiteľstve, poslal oznámenie o predĺžení lehoty na vyjadrenie sa k zámeru predĺženia 
platnosti pre firmu JIVA-TRADE. Pán poslanec Pavol Mancovič odporučil starostovi  
rokovanie s novým výborom Urbarského spoločenstva a navrhnúť spoločné riešenie.  
 
k bodu 11 

Záver 
 
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 

Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 08.01.2015. 

V Dechticiach, 12.12.2014 

zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
Overovatelia:     Pavol Danko                                   .................................................. 
                 
                           Bohuš Valovič                                ..................................................               
                 
 
 
 
                                                                        Karol Zachar 
                                                                        starosta obce 


