
 Obecný úrad, Hlavná ul. 429/127, 922 41  Drahovce
 
Č.j.: 2016
V Drahovciach, 01.12.2016
                                                                                   

P O Z V Á N K A 

     Podľa  §  12  ods.  1  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  sa  uskutoční  v 
zasadačke obecného úradu  zasadnutie obecného  zastupiteľstva
                            

d  ňa 8.12.2016 o 18.00 h  odine  

s nasledovným programom:

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 6.10.2016
3. Informácie starostu
4. Interpelácie poslancov
5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
6. Výročná správa za rok 2015
7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 17/2016
8. Schválenie  návrhu  VZN č.  3/2016  o  určení  výšky  príspevku  na  čiastočnú  úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach
9. Návrh VZN č. 4/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017
10. Návrh VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Drahovce na kalendárny rok 2017
11. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 – 2019
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu na roky 2017 – 

2019
13. Schválenie programového rozpočtu na rok 2017
14. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na I.polrok 2017
16. Kúpna zmluva – predaj časti obecného pozemku  – Peter Karaba, Drahovce, Vážska 

813/11
17. Kúpna zmluva – predaj časti obecného pozemku– Daniel Marušic, Drahovce, Hlavná 

586/38 a Dominika Némethová, Drahovce, Riadok 402/34
18. Informácia členov pracovnej  skupiny a schválenie zámeru obce Drahovce – predaj 
časti obecného pozemku – Rusnáčik Matej, Drahovce, Školská 860/24

19. Informácia členov pracovnej  skupiny a schválenie zámeru obce Drahovce – predaj 
časti obecného pozemku – Čapuška Ľuboš, Lazy 166/32, Drahovce

20. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, informácia členov pracovnej skupiny a 
schválenie zámeru obce Drahovce – predaj časti obecného pozemku – Habr Miroslav, 
Drahovce, Važina 50/7

21. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, informácia členov pracovnej skupiny a 
schválenie  zámeru  obce  Drahovce  –  predaj  časti  obecného  pozemku  –  Klučovský 
Eduard a manželka Michaela Klučovská, Drahovce, Riadok 384/16

22. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, informácia členov pracovnej skupiny a 
schválenie zámeru obce Drahovce – predaj časti obecného pozemku – Vdovičík Michal, 
Drahovce, Lazy 196/62



23. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Drahovciach
24. Oboznámenie  so  smernicou  o  postupe  pri  zadávaní  zákaziek  s  nízkou  hodnotou  a 

bežne dostupných podlimitných zákaziek
25. Schválenie rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice
26. Schválenie  vstupu  Obce  Drahovce  do  záujmového  združenia  právnických  osôb: 

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko
27. Žiadosť  Rímskokatolíckej  cirkvi,  farnosť  sv.  Martina  Drahovce  o  vyasfaltovanie 

poškodených chodníkov na cintoríne
28. Žiadosť  Slovak Telekom,  a.  s.  Bratislava  o opravu  zatekajúcej  strechy  kultúrneho 

domu
29. Žiadosť  SWAN, a. s. Bratislava o prenájom nebytových priestorov na streche školy 

alebo kultúrneho domu
30. Žiadosť  o  poskytnutie  finančného  daru  -  Zariadenie  pre  seniorov  Križovany  nad 

Dudváhom
31. Žiadosť o finančnú výpomoc – Heráková Lucia, Drahovce, Dolné Voderady 33
32. Rôzne
33. Diskusia
34. Záver          

Žiadam  poslancov  obecného  zastupiteľstva  o  dochvíľnu  účasť,  ktorá  je  povinná  a 
nezastupiteľná.    
          

                                                                                                   Ing. Juraj Klein - starosta obce


