
Z á p i s n i c a 
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 22.12.2010  v obradnej miestnosti obecného úradu Dechtice  
 
Počet poslancov:      9 
Starosta  obce:      Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:    8 
Počet ospravedlnených poslancov:                                    1  
Hostia:                               2 
 
  
 Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Karol 
Zachar.  Privítal prítomných a oboznámil s programom.  Oznámil, že dnešného 
rokovania sa zúčastňujú 8 zvolení poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

  
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií a prevzatie vedenia 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších 

komisií a voľba ich predsedov a členov  komisií. 
10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom, 

schválenie zásad odmeňovania poslancov 
11. Diskusia 
12. Záver 
 
   
K bodu 2 
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani Katarínu Lukačovičovú a za 
overovateľov pána Štefana Uhra a pána Pavla Danku. Ing. Petra Roháča poveril 
tvorbou a zapísaním uznesenia.     
 
K bodu 3 
Výsledky volieb  
Starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie pani Mgr. Moniku Crhoňovú,  
aby oboznámila s výsledkami volieb, ktoré sa konali 27. novembra 2010.  
Pani Mgr. Monika Crhoňová  oboznámila prítomných s výsledkami volieb prečítaním 
zápisnice.  

 



 
K bodu 4 
Zloženie sľubu novozvoleného  starostu  obce 
Starosta obce prečítala sľub starostu  obce, ktorý znie: 
„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 všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“   
Po prečítaní sľubu a po jeho podpísaní novozvoleným starostom  Karolom Zacharom 
odovzdala predsedníčka MVK osvedčenie o zvolení.  
 
 
 
K bodu 5 
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva        
Pán Štefan Uher 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 všeobecne 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 a po podpísaní im predsedníčka MVK 
odovzdala osvedčenia o zvolení. 

  
 
 
 

K bodu 6 
Vystúpenie novozvoleneho starostu 
Vážená poslankyňa, vážení poslanci, 
blahoželám Vám k zvoleniu do Vaších funkcií. Naši občania vyjadrili svoju dôveru vo 
Vaše schopnosti. Pre mňa osobne neexistuje väčšia pocta vo verejnej službe, ako slúžiť 
svojim spoluobčanom cez inštitút samosprávy a byť odmenený za službu opätovným 
zvolením. Naša obec Dechtice je krásna. Na jednej strane leží Trnavská rovina na 
druhej Malé Karpaty. Naša obec je krásna nielen polohou, prírodou, cennými 
historickými pamiatkami, ale hlavne šikovnými a pracovitými ľudmi. Títo ľudia, naši 
spoluobčania, nám dali dôveru, aby sme riadili obec ďalšie štyri roky. Ľudia nás budú 
hodnotiť podľa správnych rozhodnutí, podľa správania sa navonok, podľa skutkov 
a práce. A tej našej práce bude potrebné vykonať veľa. Nielen pri ďalšom budovaní 
a skrášľovaní obce, ale aj pri budovaní a zlepšovaní medziľudských vzťahov, pri 
upevňovaní hrdosti na našu obec a našu vlasť. Organizačná práca,  dôraz na 
vzdelávanie, kultúru, šport, na našu mládež nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých 
s podporou a pomocou miestnych dobrovoľných organizácií, školských zariadení 
a s pomocou všetkých našich spoluobčanov. Želajme si navzájom hlavne zdravie, silu 
a vytrvalosť, vzájomné porozumenie, dobré vzťahy, spokojnosť v našich rodinách 
a spokojnosť našich občanov – našich voličov.  
Ďakujem za pozornosť!  
 
  
 



 
K bodu 7  
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie program ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.   
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednohlasne 
schválený.  Hneď na úvod Vás chcem informovať, že v zmysle novely zákona poverujem 
zastupovaním starostu obce Ing. Petra Roháča.  
 
 

K bodu 8 
Starosta obce predložil návrh na  poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva – starosta obce navrhol   
pána poslanca Štefana Uhra.  
Za poslanca obecného zastupiteľstva,  ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zvolený Štefan Uher. 

 
 

Hlasovanie: 
Za: 7 

Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

 
K bodu 9 
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, komisií obecného 
zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov komisií 
Starosta  obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu mandátovej, volebnej 
a návrhovej komisie v zložení:  Andrej Machovič, Ing. Ľuboš Piešťanský a Bohuš 
Valovič. Navrhovaní členovaia boli schválení.  
 

Hlasovanie: 
Za: 7 

Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

 
Mandátová komisia oboznámila, že rokovania sa zúčastňuje 8 poslancov OZ. Starosta 
obce navrhol, aby hlasovanie bolo verejné a poslanci návrh prijali.  
 

Hlasovanie: 
Za: 7 

Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

 
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov komisií 
 
Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu zriadiť komisie: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu 
2. Komisia výstavby a životného prostredia 

 
OZ schválilo zriadenie komisií: 

1.   Komisia na ochranu verejného záujmu 



2.   Komisia výstavby a životného prostredia  
 

Hlasovanie: 
Za:  8 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
 

Starosta obce predložil návrh, aby sa opäť hlasovalo verejne a poslanci ho prijali. 
 
Na predsedov komisií predložil návrh 
 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu   
Pán poslanec Tibor Stračár  bol  zvolený za predsedu komisie. 
 

Hlasovanie: 
Za:  7 

Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

 
2. Komisia výstavby a životného prostredia  

Pán Stanislav Heteš bol zvolený za predsedu komisie. 
 

Hlasovanie: 
Za:  8 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
 
Na členov komisí predložil návrh : 
 
1. Komisia na ochranu verejného záujmu:     
  

                                              Ing. Peter Roháč 
                                              Ing. Ľuboš Piešťanský 
                                              Andrej Machovič 
 

Hlasovanie: 
Za:  7 

Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

 
  2. Komisia výstavby a životného prostredia  

                                              Ing. Ľuboš Piešťanský 
                                              Štefan Uher 
 

                  Hlasovanie: 
Za:  7 

Proti: 0 
Zdržal sa: 1 



 
 

Starosta navrhol verejné hlasovanie. 
Verejným hlasovaním boli  zvolení všetci navrhnutí členovia komisií.  

 
Návrh na schválenie sobášiaceho, sobášnej siene a sobášnych dní 
Za zástupcu sobášiaceho navrhol starosta obce  Ing. Petra Roháča a poslanci návrh 
schválili. 
 

Hlasovanie: 
Za:  7 

Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

 
 
  
Sobášnu miestnosť obecného  úradu Dechtice tiež schválili. 
Oboznámil taktiež, že  doteraz bol sobášny deň len  v sobotu a preto starosta navrhol 
poslancom, aby  sobášne dni boli  v piatok a sobotu a sobášne hodiny od 14.00 do 17.00. 
Dal návrh na schválenie. Poslanci návrh schválili. 

 
Hlasovanie: 

Za:  8 
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
 
K bodu 10 
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom, 
schválenie zásad odmeňovania poslancov. 
 
Pri plate starostu obce vychádzame v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o platových 
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov: 
Starostovi  patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. a obecné 
zastupiteľstvo zohľadnilo počet obyvateľov v obci  a navŕšilo plat starostu  o koeficient 
1,4.  To je plat  2 293,20 €.  
 
                                                               Hlasovanie: 

Za:  8 
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
 

Poriadok odmeňovania poslancov poslanci   navrhli : za účasť na zastupiteľstve 15,- €  
 
                                                               Hlasovanie: 

Za: 7 
Proti: 1 

Zdržal sa: 0 
 



 
K bodu 11 
11. Diskusia 
Starosta obce otvoril diskusiu. 
V diskusii vystúpil  podstarosta obce  a požiadal nových poslancov aby doplnili 
kontaktné údaje, aby ich mohol pridať  na internetovú stránku. 
Ďalej poslanec p. Danko sa pýtal, či sa spoplatňuje a kto má nastarosť viacúčelové 
ihrisko. Na otázku odpovedal Karol Zachar: viacúčelové ihrisko nie je spoplatnené 
a nastarosť ho má p. Tomáška Pavol.  Ďalej p. Danko a p. Stračár žiadali  starostu obce, 
aby sa na internetovú stránku dal kalendár akcií, ktoré sa konajú v KD Dechtice.   
K diskusii nebolo potrebné prijať žiadne uznesenie. 
 
 

Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach    
- berie na vedomie  
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce    
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 
 

Uznesenie č. 2 
-  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, Ing. Peter Roháč, Ing. Ľuboš   
      Piešťanský, Bc Petra Marková, Andrej Machovič, Bohuš Valovič, Pavol Danko,    
      Tibor Stračár. 

 
 

Uznesenie č. 3 
- zriaďuje komisie:  
1. Komisia na ochranu verejného záujmu 
2.   Komisia výstavby a životného prostredia  
 

 
 

Uznesenie č. 4 
- volí: 
1. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pána  Tibora Stračára 
 
2. predsedu komisie výstavby a životného prostredia pána  Stanislava Heteša 
 
3. členov komisie na ochranu verejného záujmu pán  Ing. Peter Roháč 
                                                                                    pán  Ing. Ľuboš Piešťanský 
                                                                                    pán  Andrej Machovič 
 
4. členov komisie výstavby a životného prostredia pán Ing. Ľuboš Piešťanský 

                                                                                             pán  Štefan Uher 
  



 
Uznesenie č. 5 

 
- schvaľuje zastupujúceho sobášiaceho Ing. Petra Roháča – poslanca 
 

Uznesenie č. 6 
 
 

- schvaľuje sobášnu miestnosť Dechtice  
- sobášne dni – piatok a sobota 
- sobášne hodiny od 14.00 h do 17.00 h  

 
 

Uznesenie č. 7 
 

- schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 15,- €/zasadnutie  
 

Uznesenie č. 8 
 
      -     schvaľuje Štefana Uhra ako poslanca oprávneného zvolávať a viesť OcZ 
 

Uznesenie č. 9 
 

      -      schvaľuje plat starostu 2 293,20 €/ mesiac 
 

 
Po predložení návrhu na uznesenia starosta obce dala hlasovať o prijatí uznesení: 
 

Hlasovanie: 
 

Za: 8 
Proti: 0 

Zdržal sa: 0  
 
Týmto bol program prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta 
obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.  
 

 
V Dechticiach, 22.decembra 2010 
 
Overovatelia: 
  
Štefan Uher                                 ______________________                                         

          
            

Pavol  Danko                               ______________________           


