
 
 

 

Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 30. 11. 2018 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        9  poslancov  
Počet ospravedlnených poslancov :            
                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/9 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným 
starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Informácia o poverení zástupcu starostu 

10. Zriadenie komisie verejného záujmu, voľba jej členov a predsedu 

11. Určenie platu starostu obce 

12. Záver 
 

 

k bodu 1: Otvorenie 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí.  
V úvode zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dechtice zaznela hymna Slovenskej republiky. 

 

 

k bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice 

 
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú. Starosta alej oznámil, 
že overovateľov určí po zložení sľubu poslancov.   



 

 

k bodu 3: Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi 
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 

Starosta obce vyzval Ing. Gabrielu Slivovú – predsedníčku volebnej komisie pre 
Komunálne voľby 2018, aby predniesla výsledky z voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva. 

Ing. Gabriela Slivová informovala, že: miestnou volebnou komisiou pre voľby do 
orgánov samosprávy obce boli dňa 10. 11. 2018 zistené tieto výsledky: 

- Počet volebných obvodov -1 

- Počet volebných okrskov – 1 

- Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov – 1532 

- Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 1028 

- Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 1028 

- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 
– 1006 

- Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 9 

- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 987 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov 
a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

1. Pavol Drgoň, Nezávislý kandidát, 570 hlasov 

2. Ing. Peter Roháč, Nezávislý kandidát, 537 hlasov 

3. Jozef Holický, SMER- sociálna demokracia, 524 hlasov 

4. Pavol Danko, Kresťanskodemokratické hnutie, 517 hlasov 

5. Dominik Sliva, Kresťanskodemokratické hnutie, 477 hlasov 

6. Viera Strečanská, Kresťanskodemokratické hnutie, 460 hlasov 

7. Drahoš Kalaš, DOMA DOBRE, 435 hlasov 

8. Bohuš Valovič, SMER – sociálna demokracia, 434 hlasov 

9. Pavel Mancovič, SMER-sociálna demokracia, 426 hlasov 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa 
volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

1. Pavol Hlavatovič, Kresťanskodemokratické hnutie, 419 hlasov 

2. Andrej Jurkas, SMER – sociálna demokracia, 413 hlasov 

3. Tibor Stračár, Nezávislý kandidát, 354 hlasov 

4. Ing. Anton Šimončič, Nezávislý kandidát, 339 hlasov 

5. Slavomír Blaško, DOMA DOBRE, 236 hlasov 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa 
poradia na hlasovacom lístku: 

1. Drahoš Kalaš, DOMA DOBRE, 417 hlasov 

2. PhDr. Karol Zachar, SMER- sociálna demokracia, 570 hlasov 

 

Za starostu obce Dechtice bol zvolený: 
PhDr. Karol Zachar, SMER-sociálna demokracia s počtom hlasov 570. 

 



alej boli prítomní: 
- Sebastián Kozarec – pozorovateľ 

- Patrik Hutta- pozorovateľ 

- Viera Strečanská – pozorovateľ 

- Adam Medvecký – pozorovateľ 

- Peter Madeja – pozorovateľ 

- Drahoš Kalaš – pozorovateľ 

- Anna Tomášková – zapisovateľka 

 

Z celkového počtu  5  členov komisie bolo prítomných  5  členov. 
Zápisnica vrátane príloh obsahuje   5  listov, správnosť údajov potvrdzujú členovia miestnej 
volebnej komisie vlastnoručnými podpismi. 
 

Predseda miestnej volebnej komisie: 

Ing. Gabriela Slivová 

 

Členovia miestnej volebnej komisie: 
- PhDr. Zdenka Mašková 

- Marta Kopšíková 

- Ing. Kristína Tomášková 

- Mgr. Ivana Baničová 

 

Dátum a čas podpísania zápisnice:  11. 11. 2018   -   03:10  

 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 116/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do 

obecného zastupiteľstva. 
 

 

k bodu 4 : Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
 

Ing. Gabriela Slivová vyzvala PhDr. Karola Zachara o zloženie sľubu starostu obce Dechtice. 
Karol Zachar prečítal sľub v znení: 
„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.“ 

Sľub tvorí prílohu tejto zápisnice. (Príloha č. 1) 
Zvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý na znak svojho súhlasu podpísal. 
Ing. Gabriela Slivová odovzdala novozvolenému starostovi obce PhDr. Karolovi Zacharovi 

osvedčenie o zvolení za starostu.  
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 117/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že novozvolený starosta obce PhDr. Karol 
Zachar zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
 

 



k bodu 5 : Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Pavol Drgoň prečítal za všetkých prítomných novozvolených poslancov sľub poslanca 
Obecného zastupiteľstva v Dechticiach v znení: 
„ 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.“ 

Tento zákonom stanovený sľub na znak súhlasu poslanci podpísali. Sľub poslancov Obecného 
zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice. (Príloha č. 2). 
Predsedníčka volebnej komisie Ing. Gabriela Slivová odovzdala novozvoleným poslancom 
osvedčenia poslancov obecného zastupiteľstva. 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 118/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 
zložili zákonom predpísaný sľub Obecného zastupiteľstva: 

- Pavol Danko 

- Pavol Drgoň 

- Jozef  Holický 

- Drahoš Kalaš 

- Pavel Mancovič 

- Ing. Peter Roháč 

- Dominik Sliva 

- Viera Strečanská 

- Bohuš Valovič 

 

k bodu 6 : Vystúpenie starostu  
 
Novozvolený starosta PhDr. Karol Zachar vystúpil: 

Vážená pani poslankyňa, Vážení páni poslanci chcel by som Vám po akovať za to, že 
ste šli kandidovať za poslancov, že ste svoje mená napísali na kandidačné listiny a že Vás 
dechtickí voliči zvolili. Dokázali ste seriózny záujem o veci verejné, ktorý v poslednej dobe 

klesá. Teší ma, že z 9 poslancov je 6, ktorí v zastupiteľstve pôsobili aj v minulom volebnom 

období. Tí traja ktorí tu nie sú – nekandidovali. Myslím, že je to znak spokojnosti dechtických 
voličov s prácou obecného zastupiteľstva. Verím, že sa nám bude spolu dobre spolupracovať 
a že urobíme veľa dobrých rozhodnutí v prospech našej obce a teším sa na spoluprácu s Vami.  

Chcem sa dotknúť aj činnosti volebnej komisie, ktorá bola zriadená pre komunálne 
voľby 2018. Iba 2 politické strany, ktoré majú zodpovednosť a to Kresťanskodemokratické 
hnutie a SMER- sociálna demokracia nominovali svojich zástupcov do volebnej komisie. Tretia 
strana DOMA DOBRE túto možnosť nevyužila a tak som musel nájsť a nominovať alšie 3  
členky do volebnej komisie, tak ako mi to prikazuje zákon. Dalo mi to veľa práce nájsť 
a presvedčiť niekoho na asi 22 hodinovú prácu za 37,41 €. Napokon sa dali prehovoriť staré 
známe tváre a samozrejme potom sa našli aj pripomienky, že stále sú tam tí istí ľudia. Vážené 
členky volebnej komisie dovoľte mi, aby som Vám po akoval za Vašu prácu počas 
komunálnych volieb, ale aj aby som Vám po akoval za Vašu trpezlivosť, statočnosť  a odvahu. 

Tieto voľby boli veľmi náročné a náročné bolo najmä sčítavanie hlasov. Napokon ste to vážené 
členky zvládli a preto Vám ešte raz akujem za Vašu prácu.  

akujem za pozornosť. 
U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 119/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu 
obce PhDr. Karola Zachara. 



k bodu 7 : Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

 
Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č.120/2018 na schválenie programu. 
 

Prítomní poslanci: 9 

za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Za: Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 

Strečanská, Drahoš Kalaš, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 120/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program ustanovujúceho zastupiteľstva. 
 

 

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

Strečanskú,  Drahoša Kalaša a za tvorbu a zapísanie uznesení  Pavla Drgoňa. 
 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 121/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

Za: Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 
Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič 

Zdržal sa: Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 121/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za 
overovateľov  Vieru Strečanskú,  Drahoša Kalaša a za tvorbu a zapísanie uznesení Pavla 

Drgoňa.. 
 

 

k bodu 8 : Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce navrhol poslanca  Pavla Drgoňa  za poslanca povereného  viesť obecné 
zastupiteľstvo, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Zo strany poslancov neboli žiadne námietky. 
 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 122/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 



 

Za:, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera Strečanská, 
Drahoš Kalaš, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič 

Zdržal: Pavol Drgoň 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 122/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach poveruje poslanca Pavla Drgoňa zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  

 

k bodu 9 : Informácia o poverení zástupcu starostu 
 

Starosta obce informoval poslancov, že počas jeho neprítomnosti bude poverený jeho 
zastupovaním ako zástupca starostu  Pavol Drgoň. 
 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 123/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení 
Pavla Drgoňa za zástupcu starostu.  
 

k bodu 10 : Zriadenie komisie verejného záujmu, voľba jej členov a predsedu 

 
Starosta navrhol za členov komisie verejného záujmu:   
Pavla Danka – Kresťanskodemokratické hnutie,  Pavla Mancoviča – SMER sociálna 
demokracia,  Drahoša Kalaša – DOMA DOBRE. 

Zo strany poslancov neboli žiadne námietky. Poslanci si za predsedu komisie zvolili  Pavla 

Danka. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 124/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

Za:, Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický, Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera 
Strečanská, Bohuš Valovič, Pavel Mancovič 

Zdržal: Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 124/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach zria uje Komisiu verejného záujmu, za jej členov 
určuje Pavla Danka, Pavla Mancoviča a Drahoša Kalaša. Za predsedu Komisie verejného 
záujmu určuje Pavla Danka.  
 

k bodu 11 : Určenie platu starostu obce 
 

Poslanec Pavol Drgoň predložil na schválenie návrh  platu starostu so zvýšením o 50% . 

Poslanec Dominik Sliva pripomenul, že od 01.12.2018 sa zvyšuje koeficient z 1,98 na 2,2. 

Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková odpovedala, že poslanci výšku koeficientu 
neschvaľujú, že koeficient je daný zákonom - §4 ods. 1 Zákona č. 253/1994  o právnom 



postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov. 

Zo strany poslancov neboli alšie námietky. 
 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 125/2018. 

 

Prítomní poslanci: 9 

za: 7,  proti: 1, zdržal sa: 1 

 

 

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

Zdržal: Dominik Sliva 

Proti: Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 125/2018 zo dňa 30. 11. 2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov starostovi obce Dechtice PhDr. Karolovi Zacharovi zvýšenie 
minimálneho platu starostu o 50%. 

 

 

k bodu 12: Záver 
 

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

v Dechticiach, 30. 11. 2018 

 

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

 

 

Overovatelia:     Viera Strečanská                                       .................................................. 

                 

                           Drahoš Kalaš                                            ..................................................               
        

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 
 

 






