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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 06. 10. 2021 v Sobášnej miestnosti na Obecnom úrade 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:                         6  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :               2 Dominik Sliva, Pavel Mancovič 

Počet neospravedlnených poslancov :           1 Drahoš Kalaš       

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/6 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Predaj pozemku obce parcela č. 879/5 o výmere 40 m² 

6. Predaj pozemku obce parcela č. 3304/16 o výmere 29 m² 

7. Vyhodnotenie Verejno-obchodných súťaží  

8. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

Poslanec Peter Roháč navrhol minútu ticha za zosnulého Emila Slivu, ktorý bol aktívnym 

účastníkom všetkých obecných akcií. 

 

 

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.  

Starosta dal hlasovať o programe.   
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Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 75/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská,  Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 75/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

 

 

Starosta navrhol doplniť program o bod č. 5 – Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice 514 

 

 

Starosta dal hlasovať o schválení programu a o prijatí uznesenia číslo 76/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská,  Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 76/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje doplnenie programu o Správu o výchovno- 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice 514 

 

 

 

k bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

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

Danka a Pavla Drgoňa,  za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 77/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská,  Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 77/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

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

overovateľov Pavla Danka a Pavla Drgoňa, za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla Drgoňa. 
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k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 30.08. 2021 boli prijaté uznesenia číslo 46/2021 až  74/2021, ktoré starosta 

jednotlivo predniesol.  

Poslanci skonštatovali, že uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 78/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 30.08. 2021 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A: 

Poslanec Pavol Danko: 

a)  tlmočil interpeláciu ospravedlneného poslanca Pavla Mancoviča, ktorý sa tou cestou 

informoval ako bude obec riešiť takmer neprejazdnú cestu v Kútoch pri dome Michala 

Hlavatoviča  číslo domu 602. 

- poslanci OZ sa k tejto otázke pridali, nakoľko veľmi často počujú sťažnosti občanov na 

betónovú skruž a ostrý hrot na ceste, ktoré bránia k plnohodnotnému prejazdu 

a ohrozujú nielen autá, ale aj chodcov. 

- starosta odpovedal, že Miloš Novák si čoraz viac uplatňuje vlastnícke právo a cesta sa 

zužuje. Ďalej oznámil, že o tomto probléme už rokoval s generálnym riaditeľom 

a predsedom predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Táto cesta slúži ako 

jediná prístupová komunikácia pre ťažšie mechanizmy k strategickým zdrojom pitnej 

vody a zhodli sa, že túto situáciu budú spoločne riešiť v čo najbližšom čase. Jediné 

možné riešenie je cestu v tomto bode umiestniť mimo súkromného pozemku Miloša 

Nováka. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 79/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská,  Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 79/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach poveruje starostu obce, aby začal s Michalom 

Hlavatovičom riešiť sprejazdnenie cesty na Trstinách. 

 

 

b)  sa ďalej kriticky vyjadril o spôsobe rekonštrukcie vodovodu na Novej ulici. Do budúcna by 

bolo lepšie začať a dokončiť jeden úsek a nie naraz rozpracovať viacero úsekov. 

- starosta prisľúbil, že upozorní firmu Mikrovrt s.r.o. 
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c)  sa informoval, prečo je pri vstupe do Dechtíc  reklamný billboard  na byty v Chtelnici 

- poslanci vyjadrili nespokojnosť s tým, aby pohľad na našu obec narúšal billboard, ktorý 

reklamuje predaj bytov v susednej obci. Tiež vyjadrili názor, že doteraz sa Dechtičania 

tešili že našu obec nehyzdia žiadne billboardy. Poslanci sa spýtali starostu,  či obec 

vydala povolenie na osadenie tohto billboardu. 

- starosta odpovedal, že obec neeviduje žiadnu žiadosť o takúto stavbu a teda nemohlo 

byť vydané stavebné povolenie. Starosta skonštatoval, že túto záležitosť bude riešiť 

nakoľko sa jedná o čiernu stavbu. 

 

 

B: 

Poslankyňa Viera Strečanská sa informovala, prečo stojí voda na IBV Dolné Lúky. Či nie sú 

porušené drenáže. 

- starosta odpovedal, že drenáž bola roztrhnutá, ale už je prepojená. 

- poslanci skonštatovali, že tam zrejme stojí spodná voda 

 

 

C: 

Poslanec Peter Roháč: 

a) tlmočil sťažnosť mamičiek prečo je detské ihrisko umiestnené v priestoroch ZŠ a otvoril tak  

aj  otázku prečo nie je náučný chodník ani ohnisko. 

- starosta odpovedal, že ZŠ sa uchádzala o grant Coop Jednoty v ktorom mohla ZŠ získať 

na základe hlasovania zákazníkov : detské ihrisko, náučných chodník alebo ohnisko. 

Najviac hlasov ( žetónov) získalo detské ihrisko. Podmienkou Coop Jednoty bolo toto 

ihrisko umiestniť v areáli ZŠ.  

- starosta konštatoval, že detské ihrisko je prístupné verejnosti v pracovné dni do 18:00 

 

b)  navrhol, aby boli poslancom posielané aj materiály týkajúce sa bodu Rôzne 

- starosta odpovedal, že k tomuto zastupiteľstvu bol bod Rôzne z pozvánky odstránený. 

 

c) ďalej informoval, že sa rozprával s Martinom Horvatovičom, ktorý sa obáva, že mu 

spomaľovač umiestnený pri jeho dome spôsobí popraskanie stien, nakoľko sa dom pri rýchlom 

prejazde spomaľovačom otriasa. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 80/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie interpeláciu poslanca Petra Roháča 

 

 

d) tiež navrhol udelenie ceny starostu obce našej občianke Anne Holickej, ktorá zveľaďuje a  

dlhé roky sa nezištne stará o obecný priestor pred jej domom 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 81/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

-  

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská,  Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 81/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje udelenie Ceny starostu obce občianke Anne 

Holickej. 

 

e) sa informoval, ako je to s Územným plánom 

- starosta odpovedal, že všetky požiadavky do Doplnku č. 4 boli odovzdané novému 

tvorcovi Územného plánu, s tým, že im bolo odporučené stretnutie s pôvodným 

autorom nášho Územného plánu. 

 

 

D: 

Poslanec Jozef Holický navrhol umiestnenie prechodu pre chodcov pred č. domu 470 

 

 

 

E: 

Poslanec Bohuš Valovič  navrhol rozšíriť most na odbočke do ulice Hošták pri čísle domu 128 

- starosta odpovedal, že požiada firmu CS Trnava, ktorá bude robiť úpravy po 

rekonštrukcii vodovodu, aby nám tento most rozšírila. 

 

 

 

k bodu 5: 

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v ZŠ s MŠ, Dechtice 514 
Poslancom bola Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ 

s MŠ, Dechtice 514  poslaná elektronicky pred Zasadnutím OZ. 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 82/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu o výchovno- vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice 514. 

 

 

 

k bodu 6: 

Predaj pozemku obce parcela č. 879/5 o výmere 40 m² 

Pracovníčka obce Zdenka  Mašková informovala poslancom OZ ,že na základe Uznesenia OZ 

Dechtice č. 57/2021 zo dňa 30. 08. 2021 obec zverejnila Zámer predaja majetku obce z dôvodu 

hodného  verejnoprospešného osobitného zreteľa. K zverejnenému zámeru neboli zo strany 

občanov ani zo strany poslancov žiadne pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 83/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 
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Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 83/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, priamy predaj pozemku KN 

„C“ č. 879/5 ostatná plocha o výmere 40 m2, ktorý bol odčlenený podľa GP č. 8-6/2021, úradne 

overeným dňa 09.07.2021 pod číslom G1 -955/2021 z pozemku KN „C“ parc. č. 879/1 druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 14 622 m2, ktorý je zapísaný v kat. území Dechtice, na liste 

vlastníctva č. 1523 vo vlastníctve obce Dechtice za dohodnutú cenu 3,00 € za 1 m2 spolu vo 

výške 120 € z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom že ide o pozemok pod 

plánovanou stavbou a priľahlý pozemok k stavbe transformačnej stanice plánovanej výstavby 

v rámci inžinierskej stavby „TT - Dechtice 30OM - VNK,TS,NNK“. 

Na  novovytvorenom pozemku CKN parc.č. 879/5 ostatná plocha o výmere 40 m2 bude 

umiestnená verejnoprospešná stavba trafostanice vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s.. Uvedená verejnoprospešná stavba bude vybudovaná ako súčasť investičnej 

stavby „TT - Dechtice 30OM - VNK,TS,NNK“ ktorej výstavbou sa posilní verejná rozvodná 

distribučná sieť pre potreby rozvoja obce. Stavba je dôležitá pre obyvateľov obce, nakoľko jej 

výstavbou sa zlepšili  napäťové pomery distribučnej siete a zlepšila sa kvalita dodávky 

elektrickej energie. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú zmluvu 

uzatvoril. 

 

 

 

 

k bodu 7: 

Predaj pozemku obce parcela č. 3304/16 o výmere 29 m² 
Pracovníčka obce Zdenka  Mašková informovala poslancom OZ ,že na základe Uznesenia OZ 

Dechtice č. 56/2021 zo dňa 30. 08. 2021 obec zverejnila Zámer predaja majetku obce z dôvodu 

hodného  osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie. K zverejnenému zámeru neboli zo strany 

občanov ani zo strany poslancov žiadne pripomienky 

 

Poslanec Pavol Danko vyslovil svoju nespokojnosť s kúpnou cenou pre Západoslovenskú 

distribučnú 3€/1m², ktorá je nespravodlivá voči občanom Dechtíc, ktorí platia 28,68 €/1m² 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 84/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
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U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 84/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predaj majetku obce Zuzane Uhrovej, rod. 

Zacharovej, bytom Dechtice č. 261  – pozemok  LV č. 1523 parcela č. 3304/16, katastrálne 

územie Dechtice o výmere: 29 m², z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9 a) ods. ods.8 písm. 

e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom 

je fakt, že predmetnú časť pozemku žiadateľ dlhodobo užíva a pre obec je neupotrebiteľný. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predajnú cenu 28,68 eur /m² t.j. 831,72 eur. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú zmluvu 

uzatvoril. 

 

 

 

k bodu 8: 

Vyhodnotenie verejno-obchodných súťaží 
Pracovníčka obce Zdenka  Mašková informovala poslancom OZ ,že na základe Uznesenia OZ 

Dechtice č. 73/2021 zo dňa 30. 08. 2021 obec vyhlásila  obchodnú verejnú súťaž. Do súťaže sa 

prihlásil 1 uchádzač Lucia Koleňáková, Železničná 779/17 , 919 04 Smolenice. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 85/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 85/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

a zároveň Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku 

obce Dechtice, nebytový priestor o výmere 49 m², ktorý je časťou budovy obchodu a služieb, 

a ktorý sa nachádza na prízemí nehnuteľnosti – budovy obchodu a služieb, zapísanej ako stavba 

budovy obchodu a služieb so súpisným číslom 483, ktorá je postavená na pozemku parc. č. 107, 

a ktorá stavba je zapísaná na LV č. 1523 pre kt. úz. Dechtice, obec Dechtice, okres Trnava. 

Časť pozemku o výmere 30 m² z parc. č. 107 o výmere 1144 m², zastavaná plocha a nádvorie, 

parcela registra „C“ ktorý pozemok je zapísaný na LV č. 1523 pre kat. úz. Dechtice okres 

Trnava. Nájom v sume je 17,00 €/1m²/1 rok za nebytový priestor a 8,00 €/1m²/1 rok za 

pozemok. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú nájomnú 

zmluvu uzatvoril. 

 

 

Pracovníčka obce Zdenka  Mašková informovala poslancom OZ ,že na základe Uznesenia OZ 

Dechtice č. 74/2021 zo dňa 30. 08. 2021 obec vyhlásila  obchodnú verejnú súťaž. Do súťaže sa 

prihlásil 1 uchádzač  - Firma Packeta Slovakia s.r.o. 
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Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 86/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 86/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

a zároveň Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku obce Dechtice, 

a to časť pozemku o výmere 1 m² z parc. č. 107 o výmere 1144m² zastavaná plocha a nádvorie, 

parcela registra „C“, ktorý pozemok je zapísaný na LV č. 1523 pre kat. úz. Dechtice  okres 

Trnava. Výška nájomného 12,00 €/ 1m²/1 rok.  

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú nájomnú 

zmluvu uzatvoril 

 

 

 

k bodu 9: 

Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov obce o vykonanej kontrole. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 87/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, , Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 87/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce 

o vykonanej kontrole. 

 

 

 

k bodu 10: 

Diskusia 

 
- Poslanec Bohuš Valovič upozornil na problém s verejným osvetlením pri čísle domu 

311 

- Poslanec Pavol Danko informoval, že Ministerstvo kultúry vyhlásilo Výzvu  na čistenie 

vzduchu spoločných priestorov, kde by obec mohla získať germicídne čističe ovzdušia  
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- starosta odpovedal, že požiada obecného projektového manažéra, aby zistil možnosť 

uchádzania sa o výzvu 

- Poslanec Peter Roháč sa informoval, či sa dezinfikujú lavičky na námestí 

- starosta odpovedal, že áno 

 

- v diskusii ďalej vystúpil starosta, ktorý tlmočil nespokojnosť občanov s tým, že v jeden 

deň sa konali 2 veľké obecné akcie : 10 výročie kolaudácie obecného štadióna a Súťaž 

vo varení guláša. Starosta skonštatoval, že do budúcna sa takýmto časovým kolíziám 

musí predísť včasnou komunikáciou usporiadateľov a včasným ohlásením na obecný 

úrad. 

 

- starosta na základe odporúčania právnika navrhol zrušenie uznesenia č. 58/2021 zo 

dňa 30. 08. 2021, ktoré nevyhovovalo podmienkam katastra.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 88/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 88/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach ruší uznesenie č. 58/2021 zo dňa 30. 08. 2021. 

 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 89/2021. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Bohuš Valovič, Pavol Danko, Pavol Drgoň, Viera Strečanská, Ing. Peter Roháč, Jozef 

Holický 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 89/2021 zo dňa 06. 10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zriadenie vecných bremien v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na nehnuteľnostiach – 

pozemkoch v katastrálnom území Dechtice, v obci Dechtice,  okres Trnava: 

Parcelné 

číslo 

Registe

r KN 

LV 

č. 

Výmer

a  

v m2 

Druh pozemku 

53/1 C 1523 953 Zastavaná plocha a nádvorie 
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879/1 C 1523 14 662 

66279 

Ostatná plocha 

 

Oprávnený je stavebníkom a investorom stavby s názvom „TT – Dechtice 300M -VNK, TS, 

NNK“ (ďalej len „elektroenergetická stavba“), v rámci ktorej vybuduje na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo nasledovné elektroenergetické stavby a zariadenia : 

a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie, 

b) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie, 

vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické 

zariadenia“). 

 

Vecné bremená sa zriaďujú na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v 

geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 7-5//2021, vyhotoviteľa Mgr. Marián 

Cepko, J. Nižňanského 34, 919 27 Brestovany, IČO: 35 172 797 , autorizačne overeného Ing. 

Ivanom Ďurišom dňa 07.07.2021, úradne overeným pod číslom G1 - 1074/2021 dňa 28.07.2021 

(ďalej len „geometrický plán“) a to: 

1) diel 1 – pozemok reg. KN C parc.č. 879/1 o výmere 150 m2, 

2) diel 3 – pozemok reg. KN C parc.č. 53/1 o výmere 6 m2, 

 

Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Dechtice strpieť 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 

Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú  bezodplatne  

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce Dechtice , aby predmetnú zmluvu 

uzatvoril 

 

k bodu 11: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 06. 10. 2021 

 

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

 

Overovatelia:     Pavol Danko                                              .................................................. 

                 

                           Pavol Drgoň                                               .................................................               

        

 

 

 

                                                                           PhDr. Karol Zachar 

                                                                               starosta obce 
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