
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 04. 10. 2018 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7  poslancov  

Počet ospravedlnených poslancov :              2 /Andrej Machovič,  Bohuš Valovič,/Pavel 

Mancovič prišiel počas zasadnutia 

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/6 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra „C“ 464/10  

6. Žiadosť o povolenie úpravy prístupu k pozemku v Cintorínskej ulici p. 

Škarbala 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

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 prijatí uznesenia číslo 109/2018. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 109/2018 zo dňa 05. 10. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

 

k bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice 

 
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú, za overovateľov 

zápisnice  Pavla Drgoňa a Ing. Petra Roháča . Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Štefana 

Uhra. 

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 110/2018. 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 110/2018 zo dňa 05. 10. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky PhDr. Zdenky 

Maškovej, overovateľov Pavla Drgoňa a Ing. Petra Roháča a Štefana Uhra za tvorbu 

a zapísanie uznesení. 

 

k bodu 3: Kontrola plnenia úloh a uznesení 
 

Na zasadnutí OZ dňa 25. 09. 2018 boli prijaté uznesenia číslo 74/2018 až číslo 108/2018, 

ktoré starosta jednotlivo predniesol. 

Prišiel poslanec Pavel Mancovič.  

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 111/2018 zo dňa 05. 10. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení č. 

74/2018 – 108/2018.  

 

 

k bodu 4: Interpelácie poslancov 

 
A. Poslanec Pavol Mancovič: 

- Skonštatoval, že Pomník padlých hrdinov je naozaj pekný a páči sa aj našim 

spoluobčanom. Má však pripomienku k stromu – Tis obyčajný , ktorý podľa jeho 

názoru celkový pohľad na pomník kazí a navrhol ho odstrániť. 

- Starosta odpovedal, že Štátna ochrana prírody SR – Správa chránenej krajinnej oblasti 

Malé Karpaty – odporúča Spoločnému obecnému úradu vydať nesúhlasné stanovisko 

na výrub tohto stromu, nakoľko v zastavanom území obce spĺňa stromovú zeleň, 

ďalšie dôležité funkcie a primeraným orezaním, jeho konáre nebudú ohrozovať 

prevádzky schopnosť IS. 

- Po dlhšej diskusii OZ odporučilo starostovi orezať tis tak, aby nenarúšal estetický 

pohľad na pomník a aby jeho konáre nenarúšali prevádzkyschopnosť IS. 

B. Poslankyňa Marta Kopšíková: 

- Navrhla vyčistiť jarok smerom od Horného obchodu smerom k pomníku, okolo 

pomníka a pri dome číslo 244. 

C. Poslanec Pavol Drgoň upozornil na nezákonné pálenie  trávy na záhradách. 

- Starosta odpovedal, že pripravíme reláciu na vyhlásenie. 

D. Poslanec Peter Roháč upozornil na nefunkčný kábel KT pri Pomníku padlých a navrhol 

jeho odstránenie.  

- Starosta odpovedal, že keď bude v obci vysokozdvižná plošina tak dá kábel odstrániť.  

 

 

k bodu 5: Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra „C“ 464/10 
 

Starosta obce predniesla poslancom OZ Dechtice Znalecký posudok č. 24/2018 v ktorom bola 

zrekapitulovaná všeobecná hodnota pozemku GP 33/2018 – parc. č. 464/10 ( 95 m²) vo výške 

2.720 €. 

Poslanec Pavel Mancovič sa informoval kde sa vybuduje nová Požiarna zbrojnica. 

Starosta odpovedal, že  by bolo vhodné na výstavbu novej Požiarnej zbrojne  nájsť úplne nové 

miesto, ktoré by spĺňalo všetky potrebné podmienky. Konkrétne spomenul pozemok na 

začiatku Novej ulice.  

Poslanec Pavol Danko navrhol, aby sa na mieste starej požiarnej zbrojnice urobila zelená 

plocha – oddychové miesto pre deti – prípadne detské ihrisko na výstavbu ktorého by sa 

využili prostriedky získané z predaja pozemku. 

- OZ zobralo návrh poslanca Pavla Danka na vedomie 

  



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 112/2018 

 

 

Prítomní poslanci: 6 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 1 ( Jozef Holický) 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 112/2018 zo dňa 05. 10. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  zverejnenie zámeru predaj nehnuteľného 

majetku – pozemok p.č. 464/10 o výmere 95 m², v cene stanovenej znaleckým posudkom vo 

výške 2.720 €. Dôvod hodný osobitného zreteľa je verejný záujem – vysporiadanie majetkov.  

 

 

k bodu 6 : Žiadosť o povolenie úpravy prístupu k pozemku v Cintorínskej 

ulici p. Škarbala 
 

Starosta predniesol poslancom OZ Dechtice žiadosť Lukáša Škarbalu o povolenie úpravy 

prístupu k pozemku a o udelenie povolenia na úpravu terénu na parcele č. 528/2, resp. parcele 

č. 528/1, ktoré sú vo vlastníctve Obce Dechtice, a to v nevyhnutnej miere za účelom 

zabezpečenia plynulého prístupu k nehnuteľnosti. 

- Starosta navrhol, aby pán Škarbala predložil konkrétny náčrt úpravy terénu z ktorého 

by bolo zrejmé akú veľkú časť obecného pozemku bude nutné vyčleniť na 

vybudovanie prístupovej cesty. Starosta tiež navrhol  rokovanie na konkrétnom 

mieste. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 113/2018  

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 113/2018 zo dňa 05. 10. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce osloviť p. Škarbalu a vyžiadať 

upresnenie zámeru týkajúceho sa úpravy vstupu na pozemok a vysvetlenie 

pojmu:   „nevyhnutná miera“. 

 

 

k bodu 7 : Rôzne 

 
A. Starosta obce predniesla poslancom OZ Dechtice odvolanie p. Kadlečíkovej 

voči  uzneseniu OZ č. 93/2018 zo dňa 25. 09. 2018 v ktorom OZ neschválilo 

odstránenie stromov brezy na cintoríne. 

Prítomná p. Nádaská. odvolanie p. Kadlečíkovej odôvodnila nasledovne: 

- V Uznesení nebol udaný dôvod podľa akého zákona sa Obecné zastupiteľstvo 

v Dechticiach rozhodlo nevyhovieť žiadosti a odstrániť výrubom brezy v blízkosti 

hrobu č. 401 

- Brezy počas celého roka znečisťujú už spomínaný hrob ale aj všetky okolité hroby. 

Neustále sú na hrobe popadané konáre. Stromy sa nachádzajú tesne pri príjazdovej 

ceste, sú naklonené, pri silnom vetre majú zníženú statickú stabilitu a môžu hrob 

poškodiť. Všetky brezy boli v minulosti z cintorína odstránené, len tieto dva stromy 



boli ponechané. Nie sú zasadené v aleji, neplnia ani estetickú funkciu. Breza nie je 

chránený strom. 

- Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a doplnení zákona 198/2014 Z.z. v § 

47 odsek 4 písmeno d) sa uvádza, že sa nevyžaduje súhlas na výrub dreviny ak ide 

o bezprostrednú hrozbu vzniku školy na majetku. Povinnosťou občana je ohlásiť túto 

skutočnosť do 5 dní na odbor životného prostredia s uvedením dôvodu.  

- Na základe uvedených skutočností p. Nádaská požiadala OZ Dechtice o prehodnotenie 

svojho rozhodnutia a aby zrušili Uznesenie zo dňa 25. 09. 2018 

- Poslanec Peter Roháč odpovedal, že bol osobne preveriť situáciu priamo na cintoríne 

a zistil, že spomínané stromy brezy nerastú priamo nad hrobom žiadateľky a nevšimol 

si žiadne znečistenie či poškodenie pomníka č. 401. 

- Poslankyňa Marta Kopšíková odpovedala, že stromy sa na cintorínoch bežne 

nachádzajú. Ďalej uviedla, že ak by sa vyhovelo jednej takejto žiadosti, tak by 

s najväčšou pravdepodobnosťou prišli na obec aj ďalšie žiadosti o výruby ďalších 

stromov na cintoríne. S týmto názorom súhlasil aj poslanec Jozef Holický 

a pripomenul skutočnosť, že ostatní nájomcovia hrobových miest  sa doposiaľ na tieto 

2 brezy nesťažovali. 

- Poslanec Pavel Mancovič odporučil starostovi osloviť arboristu, ktorý by navrhol 

odborné ošetrenie brezy, ktoré by malo zabrániť kvitnutiu.  

 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 114/2018  

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 114/2018 zo dňa 05. 10. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach odporúča starostovi obce v nadväznosti na Uznesenie č. 

93/2018 zo dňa 25. 09. 2018 osloviť arboristu ohľadom ošetrenia stromov brezy a zrealizovať 

ošetrenie do 25. 10. 2018. 

 

 

B. Starosta obce prečítal poslancom OZ svoju žiadosť o povolenie použiť erb obce 

Dechtice na svoju predvolebnú kampaň. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 115/2018 

 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 115/2018 zo dňa 05. 10. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje žiadosť Karola Zachara a zároveň schvaľuje 

použitie erbu obce Dechtice prípadným ďalším kandidátom v komunálnych voľbách 2018. 

 

 

 

k bodu 8: Záver 
 



Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 04. 10. 2018 

 

zapisovateľka:  PhDr.  Zdenka Mašková                   .................................................. 

 

 

Overovatelia:     Pavol Drgoň                                              .................................................. 

                 

                           Ing. Peter Roháč                                       ..................................................               

     

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


