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Zápisnica 
z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Drahovciach, ktoré sa konalo dňa 05.03.2020 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice                                                                                                                                
 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach otvoril starosta obce Ledecký Miroslav v 
priestoroch zasadačky obecného úradu. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a vyhlásil 
zasadnutie za uznášaniaschopné. 
 
Starosta predložil na schválenie zverejnený program zasadnutia OZ: 

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach  21.01.2020 a predošlých 
3. Informácie starostu obce 
4. Odpovede na interpelácie poslancov 
5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drahovce za rok 2019  
7. Správa zo zasadnutia stavebno ekonomickej komisie  
8. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Andrej Nedorost a manž. Dagmar, Drahovce, 

Lazy 195/61 
9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Martin Vdovičík, Drahovce, Lazy 196/62 
10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Michal Vdovičík, Drahovce, Lazy 196/62 
11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Andrej Zurek a manž. Lucia, Drahovce, Lazy 

172/38 
12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ing. Jozef Pavlík, Komenského 4323/35, 

Piešťany 
13. Návrh kúpnej zmluvy - Markuseková Kvetoslava, Drahovce, Riadok 433/62 a spoluvlastníci 
14. Návrh na odpredaj časti obecného pozemku FRS s.r.o. Rovinka 
15. Návrh na kúpu časti pozemku od FRS s.r.o. Rovinka 
16. Žiadosť LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava o odsúhlasenie zriadenia vecného 

bremena a prerokovanie v zastupiteľstve  
17. Žiadosť o obnovu podlahy a dverí v Materskom centre Lienkovo Drahovce  
18. Obecný vodovod – rekonštrukcia vodojemu (filtrácia), zokruhovanie vodovodu 
19. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 2/2020 a 3/2020 
20. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Drahovciach 
21. Návrh na zrušenie komisií 
22. Rôzne 
23. Diskusia 
24. Záver       

 
Hlasovanie  č. 1: schválenie zverejneného programu.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
Návrh na doplnenie ani vypustenie bodu programu nebol podaný. 
 
UZNESENIE č. 19/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach   
schvaľuje 
zverejnený program zasadnutia. 

…....................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 
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Návrh overovateľov zápisnice: Ing Kristek Denis, Ing. Spišák Peter. 
Hlasovanie  č. 2: schválenie overovateľov zápisnice: Ing Kristek Denis, Ing. Spišák Peter. 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 20/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach   
schvaľuje 
overovateľov zápisnice: Ing Kristek Denis, Ing. Spišák Peter. 

…....................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach  21.01.2020 a predošlých 
 
Pán starosta ospravedlnil pani kontrolórku z účasti na dnešnom zasadnutí. Poslanci dostali materiál 
vopred. Otázky neboli žiadne.  
UZNESENIE č. 21/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach   
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach  21.01.2020 a predošlých. 

….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
3. Informácie starostu obce 
 
K Jednote pribudol kontajner na drobný elektroodpad a batérie – patria do neho malé 
elektrospotrebiče akými sú mixéry, mobilné telefóny, fény a pod. 
Starosta kladne zhodnotil fungovanie zberného dvora za nových podmienok, informoval o umiestnení 
mobilného wc a o pláne potiahnuť do priestorov zberného dvora vodu, elektriku a následne umiestniť 
kameru a osvetlenie.  
S dodávateľom stavby rekonštrukcie materskej školy dohodol odber všetkého železného odpadu, 
ktorý na stavbe vzniká – tým podporíme separáciu za obec. 
28. február bol termín na predkladanie ponúk na stavbu „Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce“ - 
prebehlo 1. kolo, do druhého bude oslovených 5 firiem s najlepšími referenciami, tie už budú 
predkladať cenové ponuky.  
Verejné obstarávania na projekt polyfunkčnej učebne v základnej škole sú ukončené. Prebehli 4 
obstarávania: stavba, IKT, didaktické pomôcky a nábytok. Po podpise zmlúv pôjde dokumentácia 
z obstarávania na kontrolu a plán je, nový školský rok začať v novej učebni.  
Tento týždeň prišlo oznámenie z katastra nehnuteľností o zápise vkladu – kúpa pozemku pri kostole. 
Po úhrade druhej polovice ceny, vybaví starosta prepis elektromera a spolu s poslancami môžu 
premýšľať nad využitím. 
Ohľadom otvorenia Poštovej ulice sa starosta stretol s developermi – zatiaľ zhromažďuje názory, 
možnosti a spôsoby realizácie. 
Komunikuje s poslancami na tému výstavby bytového domu – máme vhodný obecný pozemok, ktorý 
je v územnom pláne obce určený na výstavbu bytov.  
Opäť sa rozmohlo parkovanie na zelených plochách. Lístky za stierače a upozornenia nepostačujú.  
Parkovisko pri pošte je dokončené. Starosta navrhuje vybudovať rovnaké parkovisko aj pred 
materskou školou.  
Začal sa venovať otázke zriadenia „sociálneho podniku“. Aj keď vhodnejšími oblasťami sú málo 
rozvinuté časti Slovenska, starosta verí, že s pomocou odborníkov nájde možnosti aj pre našu obec. 
Starosta žiadal SD COOP Jednota o bezbariérový vstup do predajne - realizáciu predpokladajú 
uskutočniť v marci a zároveň pripravujú otvorenie novej predajne od mája v priestoroch bývalej 
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„Kačky“, ktorá je celkom bezbariérová.  
Pán Surový Juraj – pred touto predajňou býva veľká mláka - pri tejto príležitosti navrhol požiadať 
SD Jednotu o riešenie. 
Starosta – rozprával s majiteľmi, Jednota tento problém riešiť nebude. V obci máme viacero takýchto 
miest. Zelené plochy sú vysoko navezené, treba odkopať okolo cesty, aby voda mohla odtekať.  
 
UZNESENIE č. 22/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach   
berie na vedomie 
informácie starostu obce. 

….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
4.  Odpovede na interpelácie poslancov 

 
Ing. Spišák Peter – tlmočil požiadavku od občanov, nainštalovať schránku na odkazy pre starostu. 
Starosta – nepatrí to do interpelácií, ale odpovie: plánuje takúto schránku umiestniť na budove 
obecného úradu.  
 
Ing. Kristek Denis – dokedy bude pozastavený odber drobného stavebného odpadu? 
Starosta – teraz sa robili prepočty sadzieb odpadov. Zistil, že drobný stavebný odpad sa nezapočítava 
do separácie a cena 15 EUR za tonu je veľmi nízka. V iných obciach je cena najmenej 70 EUR za 
tonu. Niektoré obce takúto možnosť občanom ani nedávajú. Starosta zistil, že drobný stavebný odpad 
sa nezapočítava do separácie, vôbec ju nezlepšuje, ale zaťažuje. Hľadá teraz iný zákonný spôsob 
zberu drobného stavebného odpadu. Prvým krokom je zadefinovať čo to je drobný stavebný odpad: 
či jedna kárička alebo tri multikáry. Napríklad aj čo sa týka započítania kompostovania do triedeného 
zberu: kompost vyrobený v domácich kompostéroch sa do percenta separácie nezapočítava. 
V Maduniciach z podobného projektu vybudovali kompostáreň a bioodpad spracovaný 
v kompostárni sa do podkladov na výpočet poplatku započítava. Starosta rokuje s družstvom v 
Maduniciach, aby časť nášho bio odpadu prevzali a toto množstvo zdokladujeme do podkladov 
k výpočtu percenta separácie. 
Poslanci diskutovali k téme drobného stavebného odpadu.  
Starosta rozpravu uzatvoril potrebou venovať sa problematike na pracovnom stretnutí. 
Pán Surový Juraj si myslí, že občania by nemali mať zakázané vyvážať drobný stavebný odpad 
dovtedy, kým sa so starostom dohodnú na riešení. 
Starosta - ak poslanci odsúhlasia pokračovanie zberu drobného stavebného odpadu bez obmedzenia 
množstva, bude potrebné navýšiť finančné prostriedky do rozpočtu položku za komunály odpad. 
Starosta teraz riešil Voderady – dostanú jednorazovo kontajner na upratanie. 
 
Pán Surový Juraj – požiadal o opravu polohrdzavých nahnutých značiek na vstupoch do obce. 
 
Pán Surový Juraj – ako sa rieši odkanalizovanie dažďovej vody na Lazoch.  
Starosta – pracovníci tento týždeň prekopávali Školskú ulicu, potom boli presunutí na sťahovanie 
materskej školy. Väčšinu mlák občania spôsobili vysokým navezením hliny na svojich pozemkoch, 
potom voda stojí na ceste a nemá kam odtekať. Pracovníci budú v prekopávaní pokračovať. 
Obmedzením je hlavne to, že na súkromnom pozemku obec nemôže kopať jamu na trativod.  
 
Pán  Surový Juraj – ako sa pokračuje so zastávkami na hornom konci? 
Starosta – keď bude vhodné počasie, zabetónujeme plochu pod zastávku smer Hlohovec a firma 
dovezie a osadí teleso zastávky. Predpokladom je, že keď pani Micháleková uvidí zastávku, odsúhlasí 
jej umiestnenie pred svojim domom smer Piešťany. 
 
Pán Surový Juraj – požiadali sme kompetentných o zlepšenie značenia vstupu do obce od Maduníc? 
Starosta – dali sme požiadavku na dopravný inšpektorát, ktorý žiadosť rieši. 
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Pán Surový Juraj – ako riešime autá parkujúce na zelenom páse na Dedinskej ulici? 
Starosta priebežne upozorňuje a dáva upozornenia za stierače. Zároveň hľadá právne možnosti 
odstrániť auto - vrak dlhodobo parkujúci v uličke na Važine.  
 
Pán Surový Juraj – dával podnet na zabezpečenie maštale.  
Starosta – požiadal majiteľa o zabezpečenie budovy, ten prisľúbil nápravu, ale doteraz neurobil nič. 
 
UZNESENIE č. 23/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie 
informácie a podnety poslancov. 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce   

 
Neboli žiadne pripomienky ani dopyty. 
 
6.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drahovce za rok 2019  
 
Pripomienky ani otázky neboli žiadne. 
  
UZNESENIE č. 24/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drahovce za rok 2019. 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
7. Správa zo zasadnutia stavebno ekonomickej komisie  
 
Komisia sa vyjadrí k jednotlivým bodom v priebehu rokovania.  
 
8.  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Andrej Nedorost a manž. Dagmar, 
Drahovce, Lazy 195/61 
 
Starosta upozornil, že geometrický plán predložený pánom Nedorostom nie je overený na katastri. V 
minulosti sa už stalo, že žiadateľ dal na katastri overiť geometrický plán s rovnakým číslom, ale s 
odlišnou výmerou kupovaného pozemku.  
Pán Nedorost prítomných ubezpečil, že nebude meniť údaje v geometrickom pláne a po schválení ho 
dá overiť katastrálnemu úradu.  
Rovnako aj páni Vdovičíkoví predložia geometrický plán overený na katastri až po schválení zámeru 
obce. 
Po rozprave poslancov k téme pán Surový predložil stanovisko stavebno ekonomickej komisie: 
komisia urobila obhliadku a odporúča vyhovieť žiadosti a schváliť zámer obce aj bez overenia 
geometrického plánu na katastri. Ak bude predložený odlišný geometrický plán, kúpno predajná 
zmluva nebude schválená.  
Obdobná situácia je pri žiadostiach pánov Vdovičíkových, ktoré nadväzujú na žiadosť pána 
Nedorosta. 
 
Hlasovanie  č. 3: OZ v Drahovciach berie na vedomie odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej 
komisie odpredať manž. Nedorostovým časť obecného pozemku podľa predloženej požiadavky a 



5/22 

geometrického plánu  
a schvaľuje zámer obce Drahovce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce. 
Predmetom prevodu je parcela č. 95/55 o výmere 95 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 
1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-194/2019 zo dňa 
4.12.2019 vyhotoveného Ing. Andrejom Mlynárikom, GEO GLOBE s.r.o., Piešťany, IČO: 43793657, 
úradne neovereným, v prospech Nedorosta Andreja a manž. Dagmar bytom Drahovce, Lazy 195/61. 
Táto časť parcely bude odpredaná do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Nedorostových za 
kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 285,00 EUR, slovom dvestoosemdesiatpäť 
eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/55 v prospech 
obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcich uhradiť platby súvisiace s vkladom do 
katastra nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 25/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie 
odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej komisie odpredať manž. Nedorostovým časť 
obecného pozemku podľa predloženej požiadavky a geometrického plánu  
schvaľuje 
zámer obce Drahovce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce.  
Predmetom prevodu je parcela č. 95/55 o výmere 95 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 
1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-194/2019 zo dňa 
4.12.2019 vyhotoveného Ing. Andrejom Mlynárikom, GEO GLOBE s.r.o., Piešťany, IČO: 43793657, 
úradne neovereným, v prospech Nedorosta Andreja a manž. Dagmar bytom Drahovce, Lazy 195/61. 
Táto časť parcely bude odpredaná do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Nedorostových za 
kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 285,00 EUR, slovom dvestoosemdesiatpäť 
eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/55 v prospech 
obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcich uhradiť platby súvisiace s vkladom do 
katastra nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
9.  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Martin Vdovičík, Drahovce, Lazy 196/62 
 
Pán Surový Juraj za stavebno ekonomickú komisiu odporučil poslancom odpredať časť obecného 
pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
Hlasovanie  č. 4: OZ v Drahovciach berie na vedomie odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej 
komisie odpredať Vdovičíkovi Martinovi časť obecného pozemku podľa predloženej požiadavky a 
geometrického plánu  
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a schvaľuje zámer obce Drahovce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce.  
Predmetom prevodu je parcela č. 95/54 o výmere 36 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 
1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-184/2019 zo dňa 
18.11.2019 vyhotoveného Ing. Andrejom Mlynárikom, GEO GLOBE s.r.o., Piešťany, IČO: 
43793657, úradne neovereným, v prospech Vdovičíka Martina, rod. Vdovičík bytom Drahovce, Lazy 
196/62. Táto časť parcely bude odpredaná do vlastníctva Vdovičíka Martina za kúpnu cenu vo výške 
3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 108,00 EUR, slovom stoosem eur so zriadením vecného bremena: 
uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/54 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a 
s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je starostlivosť o pozemok. 
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 26/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie 
odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej komisie odpredať Vdovičíkovi Martinovi časť 
obecného pozemku podľa predloženej požiadavky a geometrického plánu  
schvaľuje 
zámer obce Drahovce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce.  
Predmetom prevodu je parcela č. 95/54 o výmere 36 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 
1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-184/2019 zo dňa 
18.11.2019 vyhotoveného Ing. Andrejom Mlynárikom, GEO GLOBE s.r.o., Piešťany, IČO: 
43793657, úradne neovereným, v prospech Vdovičíka Martina, rod. Vdovičík bytom Drahovce, Lazy 
196/62. Táto časť parcely bude odpredaná do vlastníctva Vdovičíka Martina za kúpnu cenu vo výške 
3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 108,00 EUR, slovom stoosem eur so zriadením vecného bremena: 
uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/54 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a 
s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je starostlivosť o pozemok. 
 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Michal Vdovičík, Drahovce, Lazy 196/62  
 
Pán Surový Juraj za stavebno ekonomickú komisiu odporučil poslancom odpredať časť obecného 
pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
Hlasovanie  č. 5: OZ v Drahovciach berie na vedomie odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej 
komisie odpredať Vdovičíkovi Michalovi časť obecného pozemku podľa predloženej požiadavky a 
geometrického plánu  
a schvaľuje zámer obce Drahovce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce.  
Predmetom prevodu je parcela č. 95/53 o výmere 43 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 
1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-184/2019 zo dňa 
18.11.2019 vyhotoveného Ing. Andrejom Mlynárikom, GEO GLOBE s.r.o., Piešťany, IČO: 
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43793657, úradne neovereným, v prospech Vdovičíka Michala, rod. Vdovičík bytom Drahovce, Lazy 
196/62. Táto časť parcely bude odpredaná do vlastníctva Vdovičíka Michala za kúpnu cenu vo výške 
3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 129,00 EUR, slovom stodvadsaťdeväť eur so zriadením vecného 
bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/53 v prospech obce Drahovce a to 
bezodplatne a s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra 
nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je starostlivosť o pozemok. 
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 27/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie 
odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej komisie odpredať Vdovičíkovi Michalovi časť 
obecného pozemku podľa predloženej požiadavky a geometrického plánu  
schvaľuje 
zámer obce Drahovce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce.  
Predmetom prevodu je parcela č. 95/53 o výmere 43 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 
1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-184/2019 zo dňa 
18.11.2019 vyhotoveného Ing. Andrejom Mlynárikom, GEO GLOBE s.r.o., Piešťany, IČO: 
43793657, úradne neovereným, v prospech Vdovičíka Michala, rod. Vdovičík bytom Drahovce, Lazy 
196/62. Táto časť parcely bude odpredaná do vlastníctva Vdovičíka Michala za kúpnu cenu vo výške 
3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 129,00 EUR, slovom stodvadsaťdeväť eur so zriadením vecného 
bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/53 v prospech obce Drahovce a to 
bezodplatne a s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra 
nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je starostlivosť o pozemok. 
 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Andrej Zurek a manž. Lucia, Drahovce, 
Lazy 172/38 
 
Pán Surový Juraj za stavebno ekonomickú komisiu odporučil poslancom odpredať časť obecného 
pozemku len v prípade, ak bude zachovaná línia súčasného murovaného oplotenia pozemku. 
 
Hlasovanie  č. 6: OZ v Drahovciach berie na vedomie odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej 
komisie odpredať časť obecného pozemku manž. Zurekovým len v prípade, ak bude zachovaná línia 
súčasného murovaného oplotenia pozemku  
a schvaľuje zámer obce Drahovce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce.  
Predmetom prevodu je parcela č. 95/52 o výmere 114 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 
1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 33165041-46/2019 zo 
dňa 23.10.2019 vyhotoveného Ing. Petrom Múčkom, PARCELA, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
33165041, úradne overeným dňa 13.11.2019 pod. č. G1-835/2019 v prospech Zureka Andreja 
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a manž. Lucie bytom Drahovce, Lazy 172/38. Táto časť parcely bude odpredaná do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Zurekových za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 
342,00 EUR, slovom tristoštyridsaťdva eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych 
sietí na pozemku parc. č. 95/52 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou 
kupujúcich uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 28/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie 
odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej komisie odpredať časť obecného pozemku manž. 
Zurekovým len v prípade, ak bude zachovaná línia súčasného murovaného oplotenia pozemku  
schvaľuje  
zámer obce Drahovce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce.  
Predmetom prevodu je parcela č. 95/52 o výmere 114 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 
1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 33165041-46/2019 zo 
dňa 23.10.2019 vyhotoveného Ing. Petrom Múčkom, PARCELA, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
33165041, úradne overeným dňa 13.11.2019 pod. č. G1-835/2019 v prospech Zureka Andreja 
a manž. Lucie bytom Drahovce, Lazy 172/38. Táto časť parcely bude odpredaná do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Zurekových za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 
342,00 EUR, slovom tristoštyridsaťdva eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych 
sietí na pozemku parc. č. 95/52 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou 
kupujúcich uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.  
Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu. 
 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ing. Jozef Pavlík, Komenského 4323/35, 
Piešťany 
 
Pán Surový Juraj za stavebno ekonomickú komisiu odporučil odpredať Ing. Pavlíkovi Jozefovi časť 
obecného pozemku podľa požiadavky a nákresu len v prípade, ak bude zachovaná línia 
„predzáhradiek“ pred domom č. 613 a č. 607. 
 
Hlasovanie  č. 7: OZ v Drahovciach berie na vedomie odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej 
komisie odpredať Ing. Pavlíkovi Jozefovi časť obecného pozemku podľa požiadavky a nákresu len 
v prípade, ak bude zachovaná línia „predzáhradiek“ pred domom č. 613 a č. 607 
a odporúča Ing. Jozefovi Pavlíkovi bytom Piešťany, Komenského 4323/35 predložiť geometrický 
plán v súlade so žiadosťou zo dňa 27.12.2019, tak aby bola zachovaná línia „predzáhradiek“ pred 
domami č. 613 a č. 607. 
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
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Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 29/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie 
odporúčacie stanovisko stavebno ekonomickej komisie odpredať Ing. Pavlíkovi Jozefovi časť 
obecného pozemku podľa požiadavky a nákresu len v prípade, ak bude zachovaná línia 
„predzáhradiek“ pred domom č. 613 a č. 607 
odporúča  
Ing. Jozefovi Pavlíkovi bytom Piešťany, Komenského 4323/35 predložiť geometrický plán v súlade 
so žiadosťou zo dňa 27.12.2019, tak aby bola zachovaná línia „predzáhradiek“ pred domami č. 613 
a č. 607. 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
13. Návrh kúpnej zmluvy - Markuseková Kvetoslava, Drahovce, Riadok 433/62 a spoluvlastníci  
 
Zámer obce odpredať časť obecných pozemkov bol zverejnený. 
 
Hlasovanie  č. 8: OZ v Drahovciach schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce 
Drahovce nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce:  
1.  parcela č. 563/37 o výmere 78 m2 odčlenená z parcely č. 563/5 podľa geometrického plánu č. 
203/2019 zo dňa 6. decembra 2019, úradne overeným dňa 17.12.2019 pod. č. G1-989/2019   v 
prospech: 

1. Eva Zemanová rod. Krištofovičová bytom Gessayova 2598/12, Bratislava, spoluvlastnícky 
podiel 6/30 

2. Jarmila Polakovičová rod. Krištofovičová bytom Znievska 3081/44, Bratislava, 
spoluvlastnícky podiel 6/30 

3. Anna Ďurinová rod. Jančičeková bytom Trhovište 139, spoluvlastnícky podiel 1/8 
4. Kvetoslava Markuseková rod. Jančičeková bytom Riadok 433/62, Drahovce, spoluvlastnícky 

podiel 9/40 
5. Erika Janebová rod. Jančičeková bytom Pod Rozhlednou 1831, Zlín, Česká republika, 

spoluvlastnícky podiel 3/40 
6. Ladislav Jančiček rod. Jančiček bytom Hlavná 487/157, Drahovce, spoluvlastnícky podiel 1/8 
7. Iveta Čechmánková rod. Čechmánková, bytom Kvítkovská 212, Pohořelice u Napajadel, 
Česká republika, spoluvlastnícky podiel 1/40 

 8. Alice Čechmánková rod. Čechmánková bytom Kvítkovská 212, Pohořelice u Napajadel, 
Česká republika, spoluvlastnícky podiel 1/40 

2.  parcela č. 563/38 o výmere 16 m2 odčlenená z parcely č. 563/6 podľa geometrického plánu č. 
203/2019 zo dňa 6. decembra 2019, úradne overeným dňa 17.12.2019 pod. č. G1-989/2019    v 
prospech: 

1. Eva Zemanová rod. Krištofovičová bytom Gessayova 2598/12, Bratislava, spoluvlastnícky 
podiel 6/30 

2. Jarmila Polakovičová rod. Krištofovičová bytom Znievska 3081/44, Bratislava, 
spoluvlastnícky podiel 6/30 

3. Anna Ďurinová rod. Jančičeková bytom Trhovište 139, spoluvlastnícky podiel 1/8 
4. Kvetoslava Markuseková rod. Jančičeková bytom Riadok 433/62, Drahovce, spoluvlastnícky 

podiel 9/40  
5. Erika Janebová rod. Jančičeková bytom Pod Rozhlednou 1831, Zlín, Česká republika, 

spoluvlastnícky podiel 3/40 
6. Ladislav Jančiček rod. Jančiček bytom Hlavná 487/157, Drahovce, spoluvlastnícky podiel 1/8 
7. Iveta Čechmánková rod. Čechmánková, bytom Kvítkovská 212, Pohořelice u Napajadel, 
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Česká republika, spoluvlastnícky podiel 1/40 
8. Alice Čechmánková rod. Čechmánková bytom Kvítkovská 212, Pohořelice u Napajadel, 

Česká republika, spoluvlastnícky podiel 1/40 
Parcely parc. č. 563/37 a parc. č. 563/38 budú predané do vlastníctva kupujúcich v uvedených 
spoluvlastníckych podieloch za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 282,00 EUR, 
slovom dvestoosemdesiatdva eur.  
Na pozemkoch parc. č. 563/37 a parc. č. 563/38 bude zriadené vecné bremeno: uloženie inžinierskych 
sietí v prospech obce Drahovce a to bezodplatne.   
Platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností hradia v plnej výške kupujúci.  
Prevod sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je zosúladenie skutočného a 
právneho stavu. 
a poveruje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.   
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 30/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce:  
1.  parcela č. 563/37 o výmere 78 m2 odčlenená z parcely č. 563/5 podľa geometrického plánu č. 
203/2019 zo dňa 6. decembra 2019, úradne overeným dňa 17.12.2019 pod. č. G1-989/2019   v 
prospech: 

1. Eva Zemanová rod. Krištofovičová bytom Gessayova 2598/12, Bratislava, spoluvlastnícky 
podiel 6/30 

2. Jarmila Polakovičová rod. Krištofovičová bytom Znievska 3081/44, Bratislava, 
spoluvlastnícky podiel 6/30 

3. Anna Ďurinová rod. Jančičeková bytom Trhovište 139, spoluvlastnícky podiel 1/8 
4. Kvetoslava Markuseková rod. Jančičeková bytom Riadok 433/62, Drahovce, spoluvlastnícky 

podiel 9/40 
5. Erika Janebová rod. Jančičeková bytom Pod Rozhlednou 1831, Zlín, Česká republika, 

spoluvlastnícky podiel 3/40 
6. Ladislav Jančiček rod. Jančiček bytom Hlavná 487/157, Drahovce, spoluvlastnícky podiel 1/8 
7. Iveta Čechmánková rod. Čechmánková, bytom Kvítkovská 212, Pohořelice u Napajadel, 
Česká republika, spoluvlastnícky podiel 1/40 

8. Alice Čechmánková rod. Čechmánková bytom Kvítkovská 212, Pohořelice u Napajadel, 
Česká republika, spoluvlastnícky podiel 1/40 

2.  parcela č. 563/38 o výmere 16 m2 odčlenená z parcely č. 563/6 podľa geometrického plánu č. 
203/2019 zo dňa 6. decembra 2019, úradne overeným dňa 17.12.2019 pod. č. G1-989/2019    v 
prospech: 

1. Eva Zemanová rod. Krištofovičová bytom Gessayova 2598/12, Bratislava, spoluvlastnícky 
podiel 6/30 

2. Jarmila Polakovičová rod. Krištofovičová bytom Znievska 3081/44, Bratislava, 
spoluvlastnícky podiel 6/30 

3. Anna Ďurinová rod. Jančičeková bytom Trhovište 139, spoluvlastnícky podiel 1/8 
4. Kvetoslava Markuseková rod. Jančičeková bytom Riadok 433/62, Drahovce, spoluvlastnícky 

podiel 9/40  
5. Erika Janebová rod. Jančičeková bytom Pod Rozhlednou 1831, Zlín, Česká republika, 

spoluvlastnícky podiel 3/40 
6. Ladislav Jančiček rod. Jančiček bytom Hlavná 487/157, Drahovce, spoluvlastnícky podiel 1/8 
7. Iveta Čechmánková rod. Čechmánková, bytom Kvítkovská 212, Pohořelice u Napajadel, 
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Česká republika, spoluvlastnícky podiel 1/40 
8. Alice Čechmánková rod. Čechmánková bytom Kvítkovská 212, Pohořelice u Napajadel, 
Česká republika, spoluvlastnícky podiel 1/40 

Parcely parc. č. 563/37 a parc. č. 563/38 budú predané do vlastníctva kupujúcich v uvedených 
spoluvlastníckych podieloch za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 282,00 EUR, 
slovom dvestoosemdesiatdva eur.  
Na pozemkoch parc. č. 563/37 a parc. č. 563/38 bude zriadené vecné bremeno: uloženie inžinierskych 
sietí v prospech obce Drahovce a to bezodplatne.   
Platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností hradia v plnej výške kupujúci.  
Prevod sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je zosúladenie skutočného a 
právneho stavu. 
poveruje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.   

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
14. Návrh na odpredaj časti obecného pozemku FRS s.r.o. Rovinka 
 
Pripomienky neboli žiadne. 
 
Hlasovanie  č. 9: OZ v Drahovciach schvaľuje Kúpnu zmluvu s kupujúcim: FRS, s.r.o., Hlavná 202, 
Rovinka za nasledovných podmienok: 
1. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy: postupom podľa §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem.  
2. Predmet prevodu: novovytvorená C-KN parc.č. 563/34 o výmere 310 m2, druh pozemku: zasta-

vaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením z pozemku C-KN parc. č. 563/2 o výmere 
10746 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č. 1800,  k. ú. Drahovce, 
obec Drahovce, okres Piešťany zapísaný v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okres-
ného úradu Piešťany výlučného vlastníka Obec Drahovce geometrickým plánom č. 18/2019 zo 
dňa 04.09.2019 vyhotoveným Geo- HaJ, s.r.o., Piešťany, IČO: 36 243 175, úradne overeným dňa 
18.09.2019 pod.č. G1-701/2019.  

3. Dohodnutá kúpnu cena je vo výške 930,00 EUR (slovom: deväťstotridsať eur), čo pri výmere 
310 m2 prevádzaného pozemku predstavuje odplatu vo výške 3,00 EUR/1 m2.  

4. Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 
5. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť právo zriadenia a uloženia elektroenergetických 

zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie cez pozemky 
par.č.91/1, 91/5, 563/2 v rozsahu vyznačenom v GP 78/2016 a právo vstupu, prechodu a prejazdu 
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za úče-
lom výkonu povolenej činnosti cez pozemky par.č.91/1, 95/1, 563/2 v celom rozsahu v prospech 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava (IČO 36361518), v zmysle Zmluvy o 
zriadení vecného bremena, vklad V-3262/2017 účinný dňa 19.12.2017 -562/17.  

a poveruje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.   
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 31/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
Kúpnu zmluvu s kupujúcim: FRS, s.r.o., Hlavná 202, Rovinka za nasledovných podmienok: 
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1. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy: postupom podľa §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem.  

2. Predmet prevodu: novovytvorená C-KN parc.č. 563/34 o výmere 310 m2, druh pozemku: zasta-
vaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením z pozemku C-KN parc. č. 563/2 o výmere 
10746 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č. 1800,  k. ú. Drahovce, 
obec Drahovce, okres Piešťany zapísaný v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okres-
ného úradu Piešťany výlučného vlastníka Obec Drahovce geometrickým plánom č. 18/2019 zo 
dňa 04.09.2019 vyhotoveným Geo- HaJ, s.r.o., Piešťany, IČO: 36 243 175, úradne overeným dňa 
18.09.2019 pod.č. G1-701/2019.  

3. Dohodnutá kúpnu cena je vo výške 930,00 EUR (slovom: deväťstotridsať eur), čo pri výmere 
310 m2 prevádzaného pozemku predstavuje odplatu vo výške 3,00 EUR/1 m2.  

4. Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 
5. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť právo zriadenia a uloženia elektroenergetických 

zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie cez pozemky 
par.č.91/1, 91/5, 563/2 v rozsahu vyznačenom v GP 78/2016 a právo vstupu, prechodu a prejazdu 
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za úče-
lom výkonu povolenej činnosti cez pozemky par.č.91/1, 95/1, 563/2 v celom rozsahu v prospech 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava (IČO 36361518), v zmysle Zmluvy o 
zriadení vecného bremena, vklad V-3262/2017 účinný dňa 19.12.2017 -562/17.  

poveruje 
starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.   

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
15. Návrh na kúpu časti pozemku od FRS s.r.o. Rovinka 
 
Pripomienky neboli žiadne. 
 
Hlasovanie  č. 10: OZ v Drahovciach schvaľuje Kúpnu zmluvu s predávajúcim: FRS, s.r.o., Hlavná 
202, Rovinka za nasledovných podmienok: 
1. Predmet prevodu: novovytvorená C-KN parc.č. 470/2 o výmere 145 m2, druh pozemku:       

zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením z pozemku C-KN parc. č. 470 o výmere 
1327 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vedený na LV č. 1709,  k. ú. Drahovce, 
obec Drahovce, okres Piešťany zapísaný v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru 
Okresného úradu Piešťany výlučného vlastníka FRS, s.r.o., Hlavná 202, Rovinka geometrickým 
plánom č. 18/2019 zo dňa 04.09.2019 vyhotoveným Geo- HaJ, s.r.o., Piešťany, IČO: 36 243 175, 
úradne overeným dňa 18.09.2019 pod.č. G1-701/2019. 

2. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 435,00 EUR (slovom: štyristotridsaťpäť eur), čo pri výmere 
145 m2 prevádzaného pozemku predstavuje odplatu vo výške 3,00 EUR/1 m2.  

3. Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 
a poveruje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.   
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 32/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
Kúpnu zmluvu s predávajúcim: FRS, s.r.o., Hlavná 202, Rovinka za nasledovných podmienok: 
1. Predmet prevodu: novovytvorená C-KN parc.č. 470/2 o výmere 145 m2, druh pozemku:       

zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením z pozemku C-KN parc. č. 470 o výmere 
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1327 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vedený na LV č. 1709,  k. ú. Drahovce, 
obec Drahovce, okres Piešťany zapísaný v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru 
Okresného úradu Piešťany výlučného vlastníka FRS, s.r.o., Hlavná 202, Rovinka geometrickým 
plánom č. 18/2019 zo dňa 04.09.2019 vyhotoveným Geo- HaJ, s.r.o., Piešťany, IČO: 36 243 175, 
úradne overeným dňa 18.09.2019 pod.č. G1-701/2019. 

2. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 435,00 EUR (slovom: štyristotridsaťpäť eur), čo pri výmere 
145 m2 prevádzaného pozemku predstavuje odplatu vo výške 3,00 EUR/1 m2.  

3. Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 
poveruje 
starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.   

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
16. Žiadosť LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava o odsúhlasenie zriadenia vecného 
bremena a prerokovanie v zastupiteľstve  
 
Ide o zrušenie vzdušného vedenia NN kábla pri jazere zo strany obce a prekládky, ktorá obchádza 
jazero, popri vale. Z rozpravy poslancov vyplynula požiadavka zistiť parcelné čísla a oznámiť 
spoločnosti LiV-EPI existenciu vodného diela – napúšťacej rúry slúžiacej pre potreby MO 
Slovenského rybárskeho zväzu. Túto skutočnosť po zistení starosta oznámi listom. 
 
Hlasovanie  č. 11: OZ v Drahovciach berie na vedomie žiadosť spoločnosti LiV–EPI, s.r.o., 
Bratislava o odsúhlasenie vecného bremena a prerokovanie v zastupiteľstve obce k pripravovanej 
stavbe TA - Drahovce, Vážska, Lazy, VNK, TS, NNK 
a odporúča vypracovať geometrický plán na trasovanie vecného bremena pre potreby uloženia 
elektrického vedenia na pozemkoch vo vlastníctve obce Drahovce, katastrálne územie Drahovce, LV 
1800, parcely: C-KN 874/2, C-KN 883/31 a C-KN 874/42 s pripomienkou: k pozemku C-KN č. 
874/42 trasu vedenia viesť popri jestvujúcej asfaltovej ceste a nie stredom pozemku vo vzdialenosti 
od päty hrádze 13,78 m. 
 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 33/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie  
žiadosť spoločnosti LiV–EPI, s.r.o., Bratislava o odsúhlasenie vecného bremena a prerokovanie 
v zastupiteľstve obce k pripravovanej stavbe TA - Drahovce, Vážska, Lazy, VNK, TS, NNK 
odporúča  
vypracovať geometrický plán na trasovanie vecného bremena pre potreby uloženia elektrického 
vedenia na pozemkoch vo vlastníctve obce Drahovce, katastrálne územie Drahovce, LV 1800, 
parcely: C-KN 874/2, C-KN 883/31 a C-KN 874/42 s pripomienkou: k pozemku C-KN č. 874/42 
trasu vedenia viesť popri jestvujúcej asfaltovej ceste a nie stredom pozemku vo vzdialenosti od päty 
hrádze 13,78 m. 
 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
17. Žiadosť o obnovu podlahy a dverí v Materskom centre Lienkovo Drahovce  
 
Materské centrum Lienkovo požiadalo o obnovu podlahy a výmenu dverí, nakoľko netesnia 
a z miestnosti uniká teplo.  
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Pán Majtán Martin doplnil, že by bolo vhodné vymeniť aj osvetlenie za hospodárnejšie. 
Poslanci rokovali a po rozprave sa dohodli uložiť novú plávajúcu podlahu, zakúpiť koberec, nové 
dvere a svietidlá. Predpokladajú  výdavok vo výške celkom 2.700,00 EUR. O rozpočte sa bude 
hlasovať v zodpovedajúcom bode programu. 
 
UZNESENIE č. 34/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie  
žiadosť o obnovu podlahy a dverí v Materskom centre Lienkovo Drahovce. 

.….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
18. Obecný vodovod – rekonštrukcia vodojemu (filtrácia), zokruhovanie vodovodu 
 
Starosta: na pravidelný rozbor sme tentokrát odobrali vodu z domu pána Slivu. Po 14 dňoch bol odber 
zopakovaný, ale bez použitia filtra. Po pustení prúdu vody odtrhlo kus kalu hnedej farby, ktorý išiel 
na rozbor. Ukázalo sa, že voda je pitná, ale obsahuje veľké množstvo mangánu, ktorý ju farbí a zanáša 
filtre. Nasledujúce meranie urobíme hneď za vodárňou, aby sme zistili množstvo mangánu, ktoré ide 
z vodárne. Podľa výsledkov rozboru zhodnotíme ďalší postup. 
Zokruhovanie vodovodu – bude v návrhu na zmenu rozpočtu. 
 
19. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 2/2020 a 3/2020 
 
Hlasovanie  č. 12: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 2.000,00 EUR v programe 01 Všeobecné 
verejné služby, podprogram 01 1 1 Výkon. a zákonodar. orgány: stránka obce, digitálne mapy.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 35/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 2.000,00 EUR v programe 01 Všeobecné verejné služby, 
podprogram 01 1 1 Výkon. a zákonodar. orgány: stránka obce, digitálne mapy.           
    

                                                          ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 13: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 800,00 EUR v programe 01 Všeobecné 
verejné služby, podprogram 01 1 1 Výkon. a zákonodar. orgány: zahraničná pracovná cesta.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Vasi Jozef (4) 
PROTI: Chudá Ľubica, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj (3) 
ZDRŽAL SA: Ing. Kristek Denis, Marek Peter (2) 
 
UZNESENIE č. 36/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
neschvaľuje 
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 800,00 EUR v programe 01 Všeobecné verejné služby, 
podprogram 01 1 1 Výkon. a zákonodar. orgány: zahraničná pracovná cesta.    
           

                                                          ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 
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Na ulici Lazy – časť slepá ulica - nie je cesta vedená ako cesta, čo je problémom pri stavebných 
konaniach a preto treba zosúladiť skutočný a právny stav. 
Hlasovanie  č. 14: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 697,00 EUR v programe 04 Doprava, 
podprogram 04 5 Cestná doprava: zameranie, určenie súradníc, hraníc pozemku, vyhotovenie 
geometrického plánu – ul. Lazy, parc. č. 717/1.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 37/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 697,00 EUR v programe 04 Doprava, podprogram 04 5 
Cestná doprava: zameranie, určenie súradníc, hraníc pozemku, vyhotovenie geometrického plánu – 
ul. Lazy, parc. č. 717/1.              

                                                          ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 15: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 3.000,00 EUR v programe 08 Rekreácia, 
kultúra, náboženstvo, podprogram 08 2 Kultúrne služby: Obecný klub - kuchyňka.  
Starosta – ide o položku z minulého roku, ktorá sa nečerpala. 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 38/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 3.000,00 EUR v programe 08 Rekreácia, kultúra, 
náboženstvo, podprogram 08 3 Obecný rozhlas: Obecný klub - kuchyňka.  
 

                                                          ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 16: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 2.700,00 EUR v programe 08 Rekreácia, 
kultúra, náboženstvo, podprogram 08 2 Kultúrne služby: Obecný klub - Lienkovo.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 39/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 2.700,00 EUR v programe 08 Rekreácia, kultúra, 
náboženstvo, podprogram 08 2 Kultúrne služby: Obecný klub - Lienkovo.          
                                                  

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Poslanci mali rozpravu k položke: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 950,00 EUR na 
aktualizáciu pasportizácie hrobových miest a vyhotovenie novej informačnej tabule pre cintorín.  
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Ešte pred hlasovaním pán Surový Juraj dal návrh túto položku vylúčiť z návrhu na zmenu rozpočtu. 
Hlasovanie  č. 17: vylúčiť z návrhu na zmenu rozpočtu navýšenie rozpočtu bežných výdavkov 
o 950,00 EUR v programe 08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo, podprogram 08 4 Náboženské služby: 
aktualizácia pasportizácie hrobových miest a vyhotovenie novej informačnej tabule pre cintorín. 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 40/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
vylúčiť z návrhu na zmenu rozpočtu navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 950,00 EUR 
v programe 08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo, podprogram 08 4 Náboženské služby: aktualizácia 
pasportizácie hrobových miest a vyhotovenie novej informačnej tabule pre cintorín. 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 18: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 5.760,00 EUR v programe 09 
Vzdelávanie, podprogram 09 1 2 Primárne vzdelávanie: externý manažment k projektu Zníženie 
energetickej náročnosti budovy P2 MŠ.  
Starosta – ide o položku z minulého roku, ktorá sa nečerpala. 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák  
Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: Ing. Kristek Denis (1) 
 
UZNESENIE č. 41/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 5.760,00 EUR v programe 09 Vzdelávanie, podprogram 09 
1 2 Primárne vzdelávanie: externý manažment k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy 
P2 MŠ.  

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Starosta - Úrad pre verejné obstarávanie po kontrole prvého verejného obstarávania na dodávateľa 
stavby „Zníženie energetickej náročnosti P2 MŠ Drahovce“ rozhodol o pokute za chýbajúcu kolónku 
a tým aj chýbajúcom podpise dodávateľa stavby v kolónke „ručiteľ“ na zmluve o dielo – čo bol 
nesúlad so súťažnými podkladmi. Pokuta bola udelená napriek tomu, že zmluva s týmto dodávateľom 
bola zrušená. Starosta žiadal o zníženie sumy o polovicu, nakoľko ide o prvé pochybenie, ale nebol 
úspešný. 
Hlasovanie  č. 19: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 1.000,00 EUR v programe 09 
Vzdelávanie, podprogram 09 1 2 Primárne vzdelávanie: pokuta za rozpor vo verejnom obstarávaní 
k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy P2 MŠ.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák  
Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: Ing. Kristek Denis (1) 
 
UZNESENIE č. 42/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 1.000,00 EUR v programe 09 Vzdelávanie, podprogram 09 
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1 2 Primárne vzdelávanie: pokuta za rozpor vo verejnom obstarávaní k projektu Zníženie energetickej 
náročnosti budovy P2 MŠ. 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 20: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 14.000,00 EUR v podprograme 03 
2 Ochrana pred požiarmi: stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice – spoluúčasť a doplnené 
náklady stavby.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 43/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 14.000,00 EUR v podprograme 03 2 Ochrana pred 
požiarmi: stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice – spoluúčasť a doplnené náklady stavby.  
 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 21: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 400,00 EUR v podprograme 03 2 
Ochrana pred požiarmi: stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice – stavebný dozor.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 44/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 400,00 EUR v podprograme 03 2 Ochrana pred 
požiarmi: stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice – stavebný dozor.  
 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 22: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 435,00 EUR v podprograme 04 5 
Cestná doprava: kúpa pozemku od FRS s.r.o. Rovinka.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 45/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 435,00 EUR v podprograme 04 5 Cestná doprava: kúpa 
pozemku od FRS s.r.o. Rovinka.  

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 
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Hlasovanie  č. 23: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 3.942,45 EUR v podprograme 05 1 
Nakladanie s odpadmi: vratka finančných prostriedkov projekt kompostéry.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 46/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 3.942,45 EUR v podprograme 05 1 Nakladanie 
s odpadmi: vratka finančných prostriedkov projekt kompostéry.  

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 24: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 6.480,00 EUR v podprograme 05 2 
Nakladanie s odpad. vodami: projektové práce – obecná splašková kanalizácia, spracovanie 
stavebného zámeru.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 47/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 6.480,00 EUR v podprograme 05 2 Nakladanie 
s odpad. vodami: projektové práce – obecná splašková kanalizácia, spracovanie stavebného zámeru. 
 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 25: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 06 3 Zásobovanie 
vodou:  
- prepojenie vodovodu Bratislavská ulica: 19.646,65 EUR 
- prepojenie vodovodu rad 4-2 a 4-3: 14.688,40 EUR 
- prepojenie vodovodu rad 4-1-3 a 4-2: 21.520,02 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 48/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 06 3 Zásobovanie vodou:  
- prepojenie vodovodu Bratislavská ulica: 19.646,65 EUR 
- prepojenie vodovodu rad 4-2 a 4-3: 14.688,40 EUR 
- prepojenie vodovodu rad 4-1-3 a 4-2: 21.520,02 EUR.  

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Poslanci mali rozpravu k položke: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 22.000,00 EUR 
v podprograme 08 2 Kultúrne služby: rekonštrukcia osvetlenia sály kultúrneho domu. Pán Marek 
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Peter vypracoval 3 možné varianty rekonštrukcie osvetlenia KD vrátane svetelného posudku. 
Poslanci mali rozpravu k téme. Žiadali ďalšie návrhy riešenia vrátane finančného vyjadrenia.  
Ešte pred hlasovaním pán Bednár Michal dal návrh túto položku vylúčiť z návrhu na zmenu rozpočtu. 
Hlasovanie  č. 26: vylúčenie položky: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 22.000,00 EUR 
v podprograme 08 2 Kultúrne služby: rekonštrukcia osvetlenia sály kultúrneho domu z dnešného 
návrhu na zmenu rozpočtu.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Marek Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, 
Vasi Jozef (7) 
PROTI: Ing. Kristek Denis, Majtán Martin (2) 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 49/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
vylúčenie položky: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 22.000,00 EUR v podprograme 08 
2 Kultúrne služby: rekonštrukcia osvetlenia sály kultúrneho domu z dnešného návrhu na zmenu 
rozpočtu. 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Hlasovanie  č. 27: navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 7.000,00 EUR v podprograme 09 1 
2 Primárne vzdelávanie: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce – práce naviac.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 50/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 7.000,00 EUR v podprograme 09 1 2 Primárne 
vzdelávanie: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce – práce naviac.  
 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 poslanci berú na vedomie – ide 
o účelovo viazané dotácie: na matriku, register obyvateľov, register adries, starostlivosť o životné 
prostredie, školstvo, voľby, stravovanie ŠJ, zamestnanosť, príspevky  na školu v prírode, lyžiarsky 
kurz, vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa a deti MŠ, ktoré sú premietnuté do príjmovej 
a výdavkovej časti bežného rozpočtu. 
 
UZNESENIE č. 51/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
berie na vedomie 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020.  

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
20.  Návrh rokovacieho poriadku OZ v Drahovciach 
 
K návrhu rokovacieho poriadku boli nasledovné otázky: 
Pán Surový Juraj: 
- čl. 4 bod 7. a 8.: OZ môže zriadiť obecnú radu a komisie iba na ustanovujúcom zasadnutí ? 
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- čl. 5 bod 7.: neplánované zasadnutie OZ sa môžu konať iba z dôvodov uvedených pod bodmi č. 
7a) a 7b)? 
- čl. 5 bod 8: návrh programu zasadania OZ sa zverejňuje v našej obci 7 dní pred OZ – v návrhu 
rokovacieho poriadku sa uvádza „aspoň 3 dni“ – požiadavka pána Surového je upraviť na 7 dní – to 
isté aj v čl. 9 bod 4. 
Ing. Kristek Denis – čo je dôvodom zmeny rokovacieho poriadku? 
Marek Peter – predložený návrh je opis zákona neupravený na podmienky našej obce. 
Keďže pripomienok bolo viac, starosta požiadal predložiť pripomienky písomne do 10 pracovných 
dní. 
Hlasovanie  č. 28: presun bodu „Návrh rokovacieho poriadku OZ v Drahovciach“ na nasledujúce 
zasadnutie OZ s tým, že poslanci predložia svoje pripomienky písomne do 10 pracovných dní.  
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 52/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
presun bodu „Návrh rokovacieho poriadku OZ v Drahovciach“ na nasledujúce zasadnutie OZ s tým, 
že poslanci predložia svoje pripomienky písomne do 10 pracovných dní.  
 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

 
21.  Návrh na zrušenie komisií 
 
Pani Chudá Ľubica, ktorá na minulom zasadnutí predložila návrh na zrušenie komisií, po vzájomnej 
diskusii a úvahe prehodnotila svoj návrh na: nezrušenie, zachovanie  komisií.  
Hlasovanie  č. 29:. návrh na zachovanie komisií OZ v Drahovciach. 
ZA: Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Marek Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový 
Juraj, Vasi Jozef (7) 
PROTI: Bednár Michal, Majtán Martin (2) 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 53/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
schvaľuje 
zachovanie komisií OZ v Drahovciach. 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 

  
22.  Rôzne 
 
Starosta – ako pokročila kultúrna komisia s prípravami vrtochov? Podľa úspešnosti „hodov“ mali 
poslanci rozhodnúť, či robiť vrtochy vo vlastnej réžii alebo zadať agentúre. Hody zabezpečované 
agentúrou boli úspešné, ale aj tak poslanci rozhodli robiť vrtochy vlastnými silami. 
Pán Bednár Michal – máme človeka, ktorý v rámci zmluvy zabezpečuje kultúrne podujatia - komisia 
sa vrtochom nevenuje.  
Pán Majtán Martin – kapely sú oslovené, ak potvrdia rozpočet, do dvoch týždňov bude program 
pripravený. 
Starosta – komisia by nemala nechať prípravu vrtochov len na pána Majtána Martina. 
Pani Chudá Ľubica – neboli sme oslovení na stretnutie komisie. 
Starosta požiadal zároveň pani Chudú Ľubicu o účasť na návšteve v rodine, kde je podozrenie na zlé 
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zaobchádzanie s členom rodiny. 
Ohľadom bezdomovca v našej obci starosta zabezpečil bývanie v zariadení, čo ale pán odmietol.  
Pani Chudá Ľubica – je to problém aj v Piešťanoch, títo ľudia radšej zostanú na ulici, ako by sa vzdali 
alkoholu. 
 
23.  Diskusia 
 
Pán Marek Peter – s p. Becherom Denisom kontrolovali stromy, niektoré lipy sú vyschnuté, vyše 20 
zdravých stromov už raší, treba ich presadiť. 
Do týždňa je potrebné predložiť návrhy na presadenie. 
 
Pán Marek Peter – zachytil výzvu na obnovu hrobov z Úradu vlády. 
Starosta – pán Majtán Martin už pripravuje podklady, termín predloženia žiadosti je 16. marec. 
 
Pán Surový Juraj – ako prebiehajú práce v materskej škole? 
Starosta – dnes od 12 hod. sa upratuje, poschodie je na 80 % upratané, zajtra upratujú prízemie. 
V utorok nebola elektrika, čo spôsobilo zabrzdenie prác. Od pondelka sa bude zatepľovať.  
 
Ing. Kristek Denis – ako sme pokročili s kolaudáciou cesty na Záhradnej ulici a akým spôsobom 
prejdú siete do majetku obce? 
Starosta – kolaudácia by mala byť budúci týždeň. Čo sa týka majetku - vodovod je obecný, osvetlenie 
tiež. K prechodu majetku sa vyjadrí neskôr - najskôr cestu skolaudujeme a potom budú riešiť ostatné 
súvisiace záležitosti. 
Starosta dostal aj otázku, prečo múrik pri obecnom úrade poškodený pádom stromu neopravujú naši 
zamestnanci. Je to z dôvodu, aby sme mali faktúru pre poisťovňu pri uplatnení škody. 
 
Starosta – mohli by sme si premyslieť pokračovanie parkoviska pred poštou aj ďalej pred materskou 
školou.  
Pán Bednár Michal – podľa neho by sa mal poriešiť celý pás až po roh cesty. 
Starosta – časť pri materskej škole môžeme riešiť ako parkovisko položením zámkovej dlažby 
a zbytok napr. okrasným kameňom. 
Starosta zároveň rieši spôsob ako zamedziť parkovaniu áut na ulici vedúcej z Hlavnej ulice na ulicu 
Pod Bystercom. Máme tam uložený vodovod, autá parkujú v blate a keď idú dve autá proti sebe, 
ťažko sa obchádza  – táto časť by bola vhodná ako jednosmerka.  
 
Starosta informoval, že koncom marca sa uvoľní jeden trojizbový byt a v lete pravdepodobne ďalší. 
Spôsob prideľovania bytov je uvedený vo VZN obce Drahovce č. 1/2014. Buď si poslanci určia 
termín stretnutia a vyberú zo žiadostí o pridelenie bytu vhodných uchádzačov v súlade s VZN, alebo 
týmto úkonom poveria starostu obce. Poslanci po krátkej rozprave hlasovali nasledovne. 
 
Hlasovanie  č. 30:. poverenie pre starostu obce Drahovce vyriešiť obsadenosť bytov v bytovkách na 
ulici Tichá a na ulici Poštová. 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek 
Peter, Ing. Spišák  Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9) 
PROTI: - 
ZDRŽAL SA: - 
 
UZNESENIE č. 54/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 
poveruje 
starostu obce Drahovce vyriešiť obsadenosť bytov v bytovkách na ulici Tichá a na ulici Poštová. 
 

 ..….................................................... 
Podpis: Ledecký Miroslav – starosta 
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24.  Záver 
 
Termín ďalšieho zasadnutia OZ bol stanovený na 14.05.2020 o 18.00 hod. 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil dňa 5.3.2020 o 22.00 hod. 
 
V Drahovciach 05.03.2020                    
                                             
Zapísala: Varačková Mária .................... 
 
 
 
 
 
                                                                                                            ......................................... 
                                                                                                                    Ledecký Miroslav 
                                                                                                               starosta obce Drahovce 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Kristek Denis ..................................            Ing. Spišák Peter ....................................... 
                                          overovateľ                                                      overovateľ 


