
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 
konaného 08.01.2015 v zasadačke Obecného úradu Dechtice 

 
 
Počet poslancov:                                         9 
Starosta obce:                                              Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:                   8 /od bodu 4, 9 poslancov                                                               
Počet ospravedlnených poslancov :               0  
Hostia:                                                            6                                                                            

▫ prítomnosť / kvórum = 9/8, 9/9 

Program: 

      1.   Otvorenie 
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 
4. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva 
5. Prerokovanie  odpovede k žiadosti zo dňa 12.11.2014  o vyjadrenie sa k zámeru 

predĺženia platnosti Rozhodnutia o povolení banskej činnosti a povolení trhacích prác 
malého rozsahu v dobývacom priestore Dechtice  firme JIVA – TRADE, s. r.o. Sereď   

6. Prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dechticiach  
7. Prerokovanie nákupu osobného motorového vozidla 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

 

k bodu 1 

Otvorenie 

 
Vážené dámy, vážení páni, vítam Vás na dnešnom, v tomto roku prvom  zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Dechticiach, konštatujem, že z 8 poslancov nášho obecného zastupiteľstva je 
8 prítomných, takže sme uznášaniaschopní. 
Úvodom 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 číslo 10. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     8 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 



Uznesenie  číslo 10 zo dňa 08.01.2015 
  
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program svojho zasadnutia v súlade so znením 
na pozvánke (pozvánka je prílohou tejto zápisnice). 
 

k bodu 2 

Určenie overovateľov zápisnice 

 
Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice pani Mgr. Katarínu Lukačovičovú a za 
overovateľov zápisnice pána Pavla Mancoviča a pána Jozefa Holického  a Štefana Uhra  
poveril tvorbou a zapísaním uznesení.   
 
k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 
Na zasadnutí dňa 19.11.2014 boli prijaté uznesenia číslo 1 až číslo 9. Starosta predniesol 
jednotlivé uznesenia a v závere skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  
 
k bodu 4 

Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Poslanec  Andrej Machovič prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, 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.“  
Poslanec Andrej Machovič  zložil sľub do rúk starostu obce  podpisom pod text sľubu. Sľub 
poslanca OZ tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
k bodu 5 

Prerokovanie  odpovede k žiadosti zo dňa 12.11.2014  o vyjadrenie sa k zámeru 

predĺženia platnosti Rozhodnutia o povolení banskej činnosti a povolení trhacích prác 

malého rozsahu v dobývacom priestore Dechtice  firme JIVA – TRADE, s. r.o. Sereď   
 
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie   svojho  názoru k prerokovaniu   
odpovede k žiadosti zo dňa 12.11.2014 o vyjadrenie sa k zámeru predĺženia platnosti 
Rozhodnutia o povolení banskej činnosti a povolení trhacích prác malého rozsahu 
v dobývacom priestore Dechtice firme JIVA-TRADE, s.r.o. Sereď. Na zastupiteľstve boli 
prítomní aj členovia Výboru Pozemkového spoločenstva – Lesný a Pasienkový urbár 
Dechtice, ktorí priniesli písomné vyjadrenie k uvedenej žiadosti (viď príloha zápisnice). 
Starosta obce  bol zato aby sa uvedenej firme dalo zamietavé stanovisko. Starosta svoje 
zamietavé stanovisko odôvodnil: 
 -  ťažobný priestor, v dôsledku jeho veľkého rozsahu, už teraz predstavuje vážne estetické  
    a ekobiologické znehodnotenie prírodného prostredia v CHKO Malé Karpaty 
-  ďalšia banská činnosť a trhacie práce nie sú v súlade so záujmami Obce Dechtice a jej     
   obyvateľov. Ťažká automobilová doprava poškodzuje komunikácie a rodinné domy     
   občanov. To platí aj v súvislosti s trhacími prácami. 
-  banská činnosť neprináša Obci Dechtice žiaden úžitok 
-  nesúhlas Pozemkového spoločenstva – Lesného a pasienkového urbáru Dechtice  
 



Starosta obce dal následne hlasovať o prijatí uznesenia číslo 11. 
 

Hlasovanie: 

 

za                     9 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva číslo 11 zo dňa 8.1.2015 

 
Obecné zastupiteľstvo vyjadruje negatívne stanovisko k zámeru predĺženia platnosti 
Rozhodnutia o povolení banskej činnosti a  povolení trhacích prác malého rozsahu 
v dobývacom priestore Dechtice č. 3267/2006 zo dňa 29.12.2006. Zároveň prikladá aj 
stanovisko urbáru Dechtice.  
 
 
k bodu 6 

Prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dechticiach  
 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že každý poslanec za zasadnutie 
zastupiteľstva má stanovenú odmenu, ktorá je uvedená v Zásadách odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Dechticiach. V predchádzajúcich zásadách odmeňovania bola 
odmena za jedno zasadnutie zastupiteľstva 15 €. Starosta obce sa spýtal prítomných 
poslancov či má niekto iný návrh odmeny za zasadnutie zastupiteľstva. Prítomní poslanci 
nemali iný návrh a tak starosta dal následne hlasovať o prijatí uznesenia číslo 12.  
 

Hlasovanie: 

 

za                     9 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva číslo 12 zo dňa 8.1.2015 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu za zasadnutie zastupiteľstva vo výške 15,- €. 
 
 
k bodu 7 

Prerokovanie nákupu osobného motorového vozidla 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že obec má automobil kúpený od roku 2005 
v hodnote 9 958,18 €. V tom čase sa uvedený automobil kupoval v základnej výbave bez 
ABS, diaľkového centrálneho zamykania, bez airbagov a bez  inej výbavy automobilu.  
Vybavenie automobilu nie je hlavný dôvod nákupu nového automobilu, dôvodom je vek auta, 
ktoré sa začína kaziť a jeho oprava nie je lacná. Preto žiadam obecné zastupiteľstvo 



o prerokovanie nákupu nového osobného motorového vozidla. Pozeral som automobil 
Peugeot 301. Tento automobil by stál  10 490,- € s DPH v hotovosti, ale na leasing by stál 
viac.  Po diskusií poslancov starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 13.  
 

Hlasovanie: 

 

za                     9 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva číslo 13 zo dňa 8.1.2015 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup nového obecného osobného automobilu do výšky 
12 000,- eur  s DPH v súvislosti s týmto schvaľuje úpravu rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo 
navrhuje súčasné obecné auto škoda FABIA TT306CH použiť, ako časť protihodnoty pri 
nákupe auta.  
 
k bodu 8 

Rôzne 

 
Žiadosť o stanovisko a územno-plánovaciu informáciu – Jaroslava Crhoňová 
 
Obecnému zastupiteľstvu bola zaslaná žiadosť o písomné stanovisko k predmetnému 
pozemku-parcele č. 634/2, či v zmysle platného územného plánu, alebo iných obecných 
predpisov, je možné na predmetnej parcele žiadať o stavebné povolenie a zároveň po splnení 
predpisaných stanovísk zainteresovaných inštitúcií začať stavať „rodinný dom“.  Obecné 
zastupiteľstvo sa zapodievalo žiadosťou a dohodlo sa že v ÚP obce Dechtice je táto časť 
vyznačená ako možná stavebná časť. Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 14. 
 
   

Hlasovanie: 

 

za                     9 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva číslo 14 zo dňa 8.1.2015 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s použitím parcely číslo 634/2 v k. ú. Dechtice na výstavbu 
rodinného domu. 
 
 
Žiadosť o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce ku dňu skončenia 
funkčného obdobia . t.j. ku dňu 12.12.2014 – Karol Zachar. Starosta obce dal hlasovať 
o prijatí uznesenia číslo 15.  

 



Hlasovanie: 

 

za                     9 

proti                 0 

zdržal sa          0 

 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva číslo 15 zo dňa 8.1.2015 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce 
Karolovi Zacharovi v počte 10 dní.  
  
 
 
k bodu 9 

Diskusia 

 
V diskusií vystúpil poslanec pán Ing. Peter Roháč a upozornil poslancov: 
- preložiť tabuľu eurofondy na Hornom cintoríne 
- riešiť Dolný cintorín 
- kľúče od KD za účelom použitia WC – počas púte 
- pozvať Ing. Bôrika na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby pozrel lokalitu Dolné Lúky 
- pozvať družobnú Obec Dolné Dunajovice na návštevu 
- čakáreň pri Floriánovi rozbitá 
 
 
Poslanci navrhli starostovi, aby oslovil miestne organizácie, či niektorá nechce vyberať za 
využite verejného priestranstva a za stánky počas pútí.   
 
 
Poslanec pán Pavol Danko  
- zobrať všetok odpad aj čo je mimo popolníc 
- zistiť u p. Tomáškovej, ako by mohli mať ľudia aj viac popolníc 
- uverejniť v káblovej televizii oznam, aké druhy odpadu zberá firma A.S.A. v triedenom    
  zbere 
- dotaz odkedy bude zberný dvor otvorený aj v sobotu  
 
 
Poslanec pán Bohuš Valovič 
- upozorniť Políciu  na nášho občana, ktorý v noci chodí po dvoroch našich  spoluobčanov  
- zlikvidovať hornú zastávku smer na Dobrú Vodu   
   
 
Poslankyňa pani Marta Kopšíková – upozornila poslancov, že v tomto roku bude mať 47 detí 
v škôlke a preto bude mať  problém uspokojiť všetkých záujemcov. MŠ Dechtice nemá takú 
kapacitu.    
 
 
 



 

k bodu 10 

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

Poslanci si určili ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na 31.03.2015. 

 

V Dechticiach, 08.01.2015 

 

zapisovateľka:  Mgr.  Katarína Lukačovičová          .................................................. 
 
 
Overovatelia:     Pavol Mancovič                             .................................................. 
                 
                           Jozef Holický                                ..................................................               
                 
 
 
 
 
 
                                                                        Karol Zachar 
                                                                        starosta obce 
 


