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

konaného 03.03.2011  v zasadačke obecného úradu Dechtice  
 
Počet poslancov:                9 
Starosta  obce:      Karol Zachar 
Počet prítomných poslancov:    8 
Počet ospravedlnených poslancov:                          1  (Pavol Danko) 
Hostia:                               2 
 
  
  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Karol Zachar.  
Privítal prítomných a  oznámil, že dnešného rokovania sa zúčastňujú 8 zvolení poslanci a OZ 
je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ďalej vyzval Dominika Slivu, poslanca obecného 
zastupiteľstva, aby prečítal a zložil  sľub. Poslanec Dominik Sliva zložil sľub do rúk starostu 
obce a po podpísaní sľubu starosta obce odovzdal poslancovi osvedčenie o zvolení.  Po 
zložení sľubu starosta obce oboznámil poslancov s programom a dal hlasovať, či má niekto 
iný návrh na program rokovania.  
 

Hlasovanie: 
 
                                                             za                   8      
                                                             proti               0                                           
                                                             zdržal sa        0 
                                           Program bol jednomyseľne  schválený.  
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení. 
4. Doplnenie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dechticiach. 
5. Prerokovanie ďalšieho smerovania káblovej televízie.  
6. Návrh na spôsob platby na využívanie viacúčelového ihriska. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia  
9. Návrh na uznesenie  
10. Záver 
 

 
k bodu 2 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani Katarínu Lukačovičovú a za 
overovateľov pána Ing. Ľuboša Piešťanského a pána Bohuša Valoviča. Ing. Petra 
Roháča poveril tvorbou a zapísaním uznesenia. 
 
 
 
 



k bodu 3 
Kontrola plnenia úloh a uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných,  že boli splnené všetky uznesenia. 
 
 
k bodu 4 
Doplnenie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že tento bod sa tam dostal omylom 
a nebudeme o tom rokovať. 
 
k bodu 5 
Prerokovanie ďalšieho smerovania káblovej televízie   
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s novou ponukou firmy Sika a oboznámil 
poslancov s platobnými podmienkami novo navrhnutého prevádzkovateľa. Návrh zmeny 
prevádzkovateľa káblovej televízie odôvodnil  hlavne  tým, že nový prevádzkovateľ je 
komunikatívnejší ako doterajšia firma MULTISCHANNEL. Starosta informoval poslancov, 
že novo navrhnutý prevádzkovateľ si prezrel káblovú televíziu v teréne ako i v káblovej 
miestnosti a navrhol cenovú ponuku za požadovanú úpravu káblovej televízie.  
Poslanec pán Sliva sa spýtal, čo by sa zmenilo zmenením prevádzkovateľa. Starosta obce 
odpovedal, že momentálne je potrebné dohodnúť digitalizáciu  káblovej televízie, aby mohla 
pokračovať vo vysielaní   programov STV1, STV2, Markíza. Poslanci sa dohodli, aby   tento 
problém  doriešila  doterajšia firma. Poslanec Ing. Piešťanský povedal, že káblovka je 
majetkom obce a na celkovú digitalizáciu je potrebné spraviť výberové konanie,  
    

Uznesenie č.10/2011 
OZ schválilo návrh starostu na doplnenie digitalizácie príjmu programov STV1, STV2 
a Markíza do obecnej káblovej televízie. OZ odporúča starostovi obce riešenie  
prostredníctvom súčasného  prevádzkovateľa OKT  - firmu  Multichannel.  
 

Hlasovanie: 
 
                                                             za                   8      
                                                             proti               0                                           
                                                             zdržal sa        0 
                                            
 
k bodu 6 
Návrh na spôsob platby na využívanie viacúčelového ihriska 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so situáciou viacúčelového ihriska, tento 
vstup na viacúčelové ihrisko je bez poplatkov. Toto viacúčelové ihrisko využíva škola, ale 
najviac sa na ihrisku pohybujú deti a mládež z okolia viacúčelového ihriska. Ďalej informoval 
poslancov, že set na tenis je na obecnom úrade. Po  jeho odskúšaní na jar, sa bude  môcť 
začať využívať. 
Pán poslanec Sliva sa spýtal, či sa tento set dá jednoducho zbaliť a odniesť, resp. akým 
spôsobom sa bude používať. Na toto odpovedal starosta obce, že musíme vyskúšať a uvidíme 
ako budeme riešiť túto situáciu.  
Pán poslanec Uher informoval poslancov, že chodí  hrávať do Malženíc a tam vyberajú bez  
osvetlenia 7€  a 10€ s osvetlením ihriska. 
 



 
 Uznesenie č.11/2011 

OZ schvaľuje návrh na rozšírenie VZN č. 6/2009 o poplatkoch za využívanie viacúčelového 
ihriska nasledovne: 
Miestni nad 18 rokov        10 € /hodina 
Cezpoľní nad 18 rokov      15 €/hodina 
Mládež do 18 rokov          zdarma 

Hlasovanie: 
 
                                                             za                   8      
                                                             proti               0                                           
                                                             zdržal sa        0 
                                            
k bodu 7 
Rôzne 
   
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že začala rekonštrukcia KD Dechtice. 
Uvedenou rekonštrukciou získame výmenu okien, nové kotle, zateplenie KD, opravu strechy 
a výmenu svietidiel. Starosta obce informoval poslancov, že rozvod elektriny je veľmi starý 
a nevyhovujúci a výmena svietidiel nepočíta aj s výmenou rozvodu, lebo rozvod elektriny nie 
je  úspora energie. Pred posledným plesom bolo nutné pridať svetlo pri vstupe a p. Kúdela, 
ktorý  robil toto osvetlenie konštatoval, že rozvod je v dezolátnom stave, káble v rozvode sú 
staré a opotrebované. Výmenu káblových rozvodov bude musieť  OU zaplatiť z vlastných 
finančných zdrojov.   
Ďalej je nutné vykonať: 
- vymaľovanie  schodiska 
- oprava opadávajúcich dlaždíc na vstupnom schodisku 
- výmena  zábradlia na vonkajšom balkóne KD  
Starosta informoval, že  máme  problémy pri fasáde, treba odstrániť  nástrešok, ktorý je 
vlastníctvom T-Com. Ak tento nástrešok nebude odstránený, tak firma, ktorá robí 
rekonštrukciu, nebude pokračovať v rekonštrukcii. 
Poslanec Ing. Roháč pripomenul, že tak isto je treba prerobiť osvetlenie na javisku, aby 
zapínanie a vypínanie svetla bolo priamo  na javisku.  
Poslanec Sliva  informoval poslancov, že odkladanie kabátov počas plesov, je vo fajčiarskom 
priestore a tieto kabáty sú napáchnuté. Preto by bolo vhodné tento priestor vymeniť s bufetom 
alebo prerobiť, aby bol oddelený od fajčiarskych priestorov.  
Starosta obce informoval poslancov, že obec Dechtice vďaka nášmu rodákovi p.Rajnícovi 
môže začať  s rekonštrukciou futbalového ihriska. Starosta prečítal návrh zmluvy o spolupráci 
pri rekonštrukcii strechy a prístavby kabín na futbalovom ihrisku Dechtice. Ďalej informoval, 
že materiál zaplatí p. Rajníc a stavebné úpravy sa budú vykonávať brigádnickou formou.  
    
 

  Uznesenie č.12/2011 
OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci pri rekonštrukcii strechy a prístavby tribúny na 
futbalovom ihrisku Dechtice  medzi obcou Dechtice a p. Jánom Rajnícom.  

 
Hlasovanie: 

                                                             za                   8      
                                                             proti               0                                           
                                                             zdržal sa        0 



   
 
 
 
Starosta obce oznámil poslancom obce, že po skončení mandátu poslankyne Mgr. Klaudie 
Fifikovej je potrebné schváliť  člena Rady školy z  poslancov.  Obecné zastupiteľstvo navrhlo 
za členku rady Bc. Petru Markovú. 

 
  Uznesenie č. 13/2011 

 
OZ schvaľuje Bc. Petru Markovú za členku Rady školy. 
  

Hlasovanie: 
 
                                                             za                   7      
                                                             proti               0                                           
                                                             zdržal sa        1 
   
 
Ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva, o požiadavke zamestnancov obecného 
úradu o určení jedného nestránkového dňa v týždni. 
 

 
  Uznesenie č. 14/2011 

 
OZ schvaľuje úradné hodiny pre OÚ Dechtice. 
 
                                      Pondelok         7:30 – 12:00         12:30 – 15:30                                                                      
                                      Utorok             7:30 – 12:00         12:30 – 15:30 
                                      Streda              7:30 – 12:00         12:30 – 17:00 
                                      Štvrtok             nestránkový deň 
                                      Piatok              7:30 – 12:00         12:30 – 14:00 
 
 

Hlasovanie: 
 
                                                             za                   8      
                                                             proti               0                                           
                                                             zdržal sa        0 
 
   
Starosta informoval poslancov, že obec Dechtice prehrala súd s pani Kozarcovou. Rozsudok 
tvorí prílohu  zápisnice. V rozsudku je uvedené, že  základné školstvo nie je verejný záujem.  
Pani Kozarcová povedala starostovi obce, že počula, že výpoveď zo školského bytu jej okrem 
starostu nechce dať nikto iný, len starosta. Starosta obce požiadal o vyjadrenie k tomuto 
tvrdeniu riaditeľku školy.  Pani riaditeľka potvrdila, že priestory základná škola potrebuje.  
Starosta obce sa vyjadril, že treba vypracovať nový projekt využitia priestorov  a následne 
zaslať p. Kozarcovej novú výpoveď z nájmu školského bytu.  



Ďalej sa starosta obce informoval o situácii v budúcom školskom roku v školskom klube detí. 
Pani riaditeľka sa vyjadrila, že ešte je skoro na to, aby vedeli koľko detí bude chodiť do 
klubu.  
Starosta obce ďalej informoval, že  MŠ bude mať vzhľadom na požiadavky rodičov  udelenú 
výnimku v počte detí  pravdepodobne až do roku 2013. 
 
Rôzne: 
Monika Jakúbková – žiadosť o prepožičanie kultúrneho domu  
 
Obecné zastupiteľstvo žiada doplniť žiadosť o akú akciu ide.  
 
 
Mária Benovicová, Dechtice 22 – žiadosť o schválenie opatrovateľky pri mojom ochorení 
 
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo so žiadosťou Márie Benovicovej o opatrovateľskú službu. 
Ako svoju budúcu opatrovateľku navrhla Annu Zemkovú. Zastupiteľstvo na toto reagovalo 
tým, že Anna Zemková nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa zákona a v súčasnosti 
nemôže byť zamestnaná ako opatrovateľka. Ak Mária Benovicová bude mať záujem 
o opatrovateľskú službu, táto jej bude poskytnutá po predložení požadovaných dokladov. 
Bližšie informácie jej poskytne pracovníčka p. Tomášková, ktorá je kompetentná riešiť túto 
problematiku. 
Obecné zastupiteľstvo dáva p. Benovicovej nasledovné vyjadrenie: 
Obecné zastupiteľstvo sa na riadnom zasadnutí zaoberalo Vašou žiadosťou. Obecné 
zastupiteľstvo sa uznieslo, že Anna Zemková, ktorú navrhujete ako opatrovateľku, nespĺňa 
kvalifikačné predpoklady podľa zákona. Môže Vám však byť pridelená opatrovateľka z radov  
opatrovateliek, zamestnankýň obecného úradu. V prípade záujmu Vám bližšie informácie 
poskytne Anna Tomášková pracovníčka obecného úradu. 
 
 
Pavol Tomáška  - odpoveď na zamietnutie žiadosti  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpoveď. 
 
 
Jana Ciuttiová – doplnenie žiadosti o odkúpenie pozemku v trvalom užívaní 
 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce preveriť spôsob predaja a určenia ceny 
v súlade s platnou legislatívou.   
 
 
Týmto bol program zastupiteľstva ukončení a starosta obce Dechtice otvoril diskusiu. 
 
V diskusii vystúpil občan Dechtíc pán Michal Maška, ktorý sa obrátil na poslanca p. 
Machoviča s otázkou, prečo povolil, aby pán Jaborek vyruboval súkromný les, na čo p. 
Machovič reagoval, že preverí skutočný stav. Ďalej informoval zastupiteľstvo, že podal 
trestné oznámenie na starostu obce. Ako dôvod podania uviedol, že starosta nerieši jeho 
dlhoročný spor so susedom pánom Alojzom Gavendom.  Konkrétne, že ho uštipla včela pán 
Gavendu a obec nemá prijaté VZN o chove včiel. Ďalej uviedol, že si Gavenda údajne 
prihradil časť pozemku pri prednej časti domu. Ďalej uviedol, že starosta znemožnil predaj 
jeho pozemku  tým že starosta obce nechal zrekonštruovať Dechticko-Kátlovský kanál 



naschvál tak, aby voda z neho tiekla na jeho pozemok. Pán Maška prehlásil, že keď sa obec 
nezaoberá jeho sťažnosťami, on nebude platiť dane. Na toto reagoval poslanec pán Machovič 
a povedal, že je to „trápne“ zlúčiť neplatenie daní s činnosťou stavebného úradu.  Na tieto 
obvinenia reagoval starosta tak, že nie je isté, či pána Mašku uštipla včela pána Gavendu 
a navrhol možnosť spracovania a schválenia VZN o chove včiel. Nato reagoval pán poslanec 
Ing. Piešťanský tým, že podmienky chovu včiel predsa upravuje zákon a každý včelár by sa 
týmto zákonom mal riadiť. Zastupiteľstvo sa týmto problémom viac nezaoberalo. Ďalej 
starosta uviedol, že sa prípadom oplotenia zaoberal, ale vôbec nie je isté, či si Gavenda 
pozemok prihradil, alebo nie, pretože nie je jasná hranica medzi pozemkami pána Mašku a 
pána Gavendu. Tiež uviedol, že už navrhol Maškovi, aby si dal presnú hranicu pozemku 
zamerať geodetovi. Toto však pán Maška odmieta. Na znemožnenie predaja pozemku starosta 
uviedol, že v súčasnosti pozemok pána Mašku nie je vhodný na výstavbu rodinného domu, 
pretože k nemu nevedú žiadne inžinierske siete, ktoré vyžaduje stavebný zákon a že pozemok 
je zaťažený elektrickým vedením. Na toto pán Maška reagoval, že na pozemok je možný 
vstup  od „Štreky“. Starosta reagoval, že táto cesta nie je obecná, teda nie je verejná.  Na  
obvinenie pána Mašku, že starosta naschvál zrekonštruoval kanál tak, aby voda tiekla na 
Maškov pozemok, starosta uviedol nasledovné: „je absurdné, aby obec získala dotáciu na 
rekonštrukciu kanála, aby tento následne škodil občanom Dechtíc, a že toto nemôže 
vymyslieť normálny človek. Tento kanál bol zrekonštruovaný  v časti, ktorá sa dotýka 
intravilánu obce preto, aby chránil majetok občanov Kolónie pred prívalovými vodami.“ 
Ďalej reagoval poslanec pán Uher, ktorý pripomenul, že rok 2010 bol mimoriadne bohatý na 
zrážky a problém z vysokou hladinou spodnej vody je na viacerých pozemkoch 
v Dechticiach. Poslanec pán Uher ďalej poukázal na zlý stav meliorácií na parcele Dolné 
Lúky, kam patrí aj pozemok pána Mašku. Ďalej uviedol, že PD Dechtice urobilo určité 
opatrenia na zlepšenie funkčnosti tejto meliorácie a určité opatrenia ešte urobí aj 
v budúcnosti. Konkrétne vyčistili šachty, vyčistili tok kanála od pod porastov, vyčistili vpust 
potrubia do kanála. V najbližších dňoch ešte prehĺbia koryto kanála na určitých miestach. 
V minulosti sa urobila chyba, že voda z Nových hôr nebola zvedená do Hlávky, ale tečie do 
dediny a že výstavbou boli porušené protizáplavové kanály v intraviláne obce.  
Ďalej pán Maška uviedol, že v Dechticiach je drahšia voda ako v Trnave a že obec Dechtice 
má v Trnavskej vodárenskej spoločnosti účasť 1%. Na toto nikto nereagoval. Tiež sa kriticky 
vyjadril k skutočnosti, že občania v Novej ulici majú vyústené zvody vôd zo striech na 
obecný chodník, čo môže viesť k problémom chodcov. Uviedol, že spadol aj on sám (pán 
Maška) aj pani Danková. 
Ďalej sa kriticky vyjadril na adresu kvality obecnej webovej stránky. Na toto tiež nikto 
z poslancov nereagoval. Starosta následne diskusiu ukončil a vyzval Ing. Petra Roháča, aby 
prečítal návrh uznesenia.   
 
Ing. Peter Roháč prečítal uznesenie obecného zastupiteľstva, starosta dal hlasovať. 
  
  

Hlasovanie: 
 
                                                             za                   8      
                                                             proti               0                                           
                                                             zdržal sa        0 
 
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 



V Dechticiach, 03. marca 2011  
 
Overovatelia: 
 
Ing. Ľuboš Piešťanský                ................................................. 
 
 
Bohuš Valovič                            .................................................. 


