Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Drahovciach, ktoré sa konalo dňa 28.06.2021
v kinosále kultúrneho domu Drahovce

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach otvoril starosta obce Ledecký Miroslav
v kinosále kultúrneho domu. Starosta 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 dňa 13.05.2021 a 27.05.2021
3. Informácie starostu obce
4. Odpovede na interpelácie poslancov
5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
7. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
11. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 6/2021 a 7/2021
12. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Švikruha M. a manž., Drahovce
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie č. 1: schválenie zverejneného programu.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Starosta podal návrh na doplnenie programu: za bod 12. vložiť nový bod 13. Žiadosť o zmenu
v územnom pláne obce a ostatné body posunúť.
Hlasovanie č. 2: doplnenie programu: za bod 12. vložiť nový bod 13. Žiadosť o zmenu v územnom
pláne obce a ostatné body posunúť.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Starosta podal návrh na doplnenie programu: za nový bod 13. vložiť nový bod 14. Schválenie
podmienok nájomnej zmluvy – pozemok na štadióne a ostatné body posunúť.
Hlasovanie č. 3: doplnenie programu: za nový bod 13. vložiť nový bod 14. Schválenie podmienok
nájomnej zmluvy – pozemok na štadióne a ostatné body posunúť.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Iný návrh na doplnenie programu ani návrh na vypustenie bodov programu neboli podané.
Hlasovanie č. 4: schválenie overovateľov zápisnice: Bednár Michal, Ing. Kristek Denis.
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ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák
Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (8)
PROTI: ZDRŽAL SA: Ing. Kristek Denis (1)
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 13.05.2021 a 27.05.2021
Materiál dostali poslanci vopred. Pripomienky ani otázky neboli žiadne.
Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie.
3. Informácie starostu obce
Skončilo sa funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Drahovce. Za
zástupcov zriaďovateľa boli delegovaní poslanci Bednár Michal, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin,
Ing. Spišák Peter.
V druhej polovici mesiaca júl bude prebiehať čistenie vodovodu. Starosta o prácach informoval
občanov na stretnutí v kinosále. Zúčastnilo sa ho cca 70 ľudí. Harmonogram čistenia bude tento
týždeň doručený a zverejnený. Domácnosť bude od vody odstavená 2 dni, firma zvykne pracovať od
8 do 18 hod. denne, občania budú povinní sprístupniť vodomer.
Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby kanalizácie je ešte stále na kontrole na Úrade pre verejné
obstarávanie. Starosta už písal list aj predsedovi ÚVO.
Polytechnická učebňa v základnej škole je ukončená, pripravujeme žiadosť o platbu za stavebné
práce, didaktické pomôcky a nábytok. IKT sa bude zúčtovávať samostatne, po ukončení kontroly
opakovaného verejného obstarávania.
Končí nám zmluva s firmou Opatríme Vás, ktorá zabezpečuje pre našu obec opatrovateľskú službu.
Očakáva sa nová výzvy na predloženie žiadosti o príspevok; dovtedy bude prebiehať opatrovateľská
služba tak ako doteraz, len budeme celú úhradu znášať bez príspevku z fondov.
Materská škola bude otvorená celý júl. V prevádzke budú dve triedy. Prihlásených je od 24 do 36
detí, uvidíme aká bude skutočnosť.
4. Odpovede na interpelácie poslancov
Pán Surový Juraj – počas čistenia vodovodu bude zabezpečená voda cisternami?
Starosta – občania budú vopred informovaní, môžu si vodu nabrať, firma neodporúča dovážať vodu
v cisternách, nie je to podľa ich vyjadrenia potrebné.
Pani Chudá Ľubica – máme určený termín mobilného očkovania?
Starosta – nemáme, pravidelne telefonuje a žiada o určenie termínu, doteraz neúspešne.
5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
Občania na zasadaní neboli prítomní.
6. Správy z rokovania komisií pri OZ v Drahovciach
Komisie od posledného zasadnutia OZ nerokovali.
7. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020
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Materiál poslanci dostali vopred. Návrh záverečného účtu prerokovali.

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
PhDr. Opáleková Zlatica, hlavná kontrolórka obce predložila svoju správu aj stanovisko vopred.
Otázky neboli žiadne.
OZ v Drahovciach správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečného účtu obce Drahovce za
rok 2020 zobralo na vedomie.
9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
Správu nezávislého audítora poslanci dostali vopred. Pripomienky ani otázky neboli.
OZ v Drahovciach berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
k 31.12.2020.
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Hlasovanie č. 5.: OZ v Drahovciach schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Rozpočtové hospodárenie obce poslanci zobrali na vedomie.
11. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 6/2021 a 7/2021
OZ v Drahovciach berie na vedomie návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 –
ide o účelovo viazané finančné prostriedky na covid-19, vzdelávacie poukazy, príspevky pre deti MŠ,
dotáciu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre
školu.
Hlasovanie č. 6.: schválenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 01 Všeobecné verejné služby
podprogram 01 1 1 Výkonodarné a zákonodarné orgány – zahraničná pracovná cesta vo výške 665,00
EUR.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Hlasovanie č. 7.: schválenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 05 Ochrana životného
prostredia podprogram 05 1 Nakladanie s odpadmi – zber, preprava a zneškodňovanie kuchynského
odpadu vo výške 9.000,00 EUR.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Hlasovanie č. 8.: navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 05 Ochrana životného
prostredia podprogram 05 2 Nakladanie s odpadovými vodami – obecná kanalizácia externý
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manažment vo výške 3.320,00 EUR.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Starosta – dostali sme žiadosť od správcu našej farnosti Mgr. Rychlíka Branislava o príspevok na
plánovanú opravu kostola, ktorá zahŕňa obnovu náteru vonkajšej fasády, strešnej krytiny a v prípade
potreby aj výmenu odkvapových zvodov. Predpokladaná suma je opravy je 15.000 EUR. Po rozprave
poslanci hlasovali o pôvodne stanovenej sume príspevku vo výške 5.000 EUR.
Hlasovanie č. 9.: schválenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 08 Rekreácia, kultúra,
náboženstvo podprogram 08 4 Náboženské služby – príspevok na opravu kostola vo výške 5.000,00
EUR.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Vasi Jozef (7)
PROTI: ZDRŽAL SA: Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (2)
Hlasovanie č. 10.: schválenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 09 1 2 Primárne
vzdelávanie – spoluúčasť obce k projektu polytechnickej učebne v ZŠ 3.737,91 EUR.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Hlasovanie č. 11.: schválenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 09 1 2 Primárne
vzdelávanie – spoluúčasť obce k projektu polytechnickej učebne v ZŠ – IKT 2.424,00 EUR.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: Hlasovanie č. 12.: schválenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu elektroinštalácie na
štadióne vo výške 16.400,00 EUR.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: 12. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Švikruha M. a manž., Drahovce
Hlasovanie č. 13: OZ v Drahovciach
schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce: časť parcely reg. C parc. č. 2315/16 zastavané plochy a nádvoria
evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 1800.
Predmetom prevodu je parcela č. 2315/34 o výmere 45 m2 odčlenená z parcely č. 2315/16 vedenej
na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 171/2020 zo dňa
10.11.2020 vyhotoveného Geo- HaJ, s.r.o., Piešťany, Vajanského 1976/14, IČO: 36 243 175, úradne
overeného Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor dňa 01.02.2021 pod.č. G1-52/2021.
Predmet prevodu bude predaný do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1:
Švikruha Miloš, rod. ………, nar. ………., bytom ………………………… a manželka
Švikruhová Jana, rod. ……….., nar. ………., bytom …………………...
Kúpna cena je vo výške 10,00 EUR za 1 m2, t.j. cena celkom za predmet prevodu je 450,00 EUR,
4/6

slovom štyristopäťdesiat eur.
Kupujúci uhradia 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zosúladenie skutočného a právneho stavu
poveruje
starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (9)
PROTI: ZDRŽAL SA: 13. Žiadosť o zmenu v územnom pláne obce
Starosta prečítal žiadosť MonaTransport s.r.o. Veľké Kostoľany o zmenu statusu parciel registra CKN č. 883/148 a 883/273 v k.ú. Drahovce – Cintorínska ulica z pôvodnej funkcie „izolačná ochranná
zeleň“ na navrhovanú funkciu: „individuálna bytová výstavba“.
Poslanci po rozprave zobrali žiadosť na vedomie s tým, že pri najbližšej zmene územného plánu obce
bude do návrhu zmien zahrnutá aj táto požiadavka, s podmienkou uhradiť všetky súvisiace náklady.
14. Schválenie nájomnej zmluvy – pozemok na štadióne
Starosta predložil poslancom návrh nájomnej zmluvy – pozemok na štadióne.
Z rokovacej miestnosti odišiel o 19.00 hod. s ospravedlnením poslanec Surový Juraj.
Po rozprave poslanci hlasovali.
Hlasovanie
č. 14: OZ v Drahovciach schvaľuje nájomnú zmluvu s prenajímateľom:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina Drahovce so sídlom: Hlavná 367/124, 922 41 Drahovce,
IČO: 34 013 580 za týchto podmienok:
Predmet nájmu:
- novovzniknutá parcela C-KN č. 2317/3 - ostatná plocha o výmere 277 m2, ktorá bola odčlenená
z parcely C-KN č. 2317/1 geometrickým plánom č. 100/2021 zo dňa 14.06.2021 vyhotoveným
Geo – HaJ, s.r.o. Piešťany, ktorý úradne overil Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor dňa
24.6.2021 pod. č. G1-465/2021
- existujúca parcela C-KN č. 2317/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2.
Účel nájmu:
- užívanie predmetu nájmu za účelom umiestnenia a prevádzkovania stavby - objektu tribúny (v
nej šatne + chodby + kancelárie) súp.č. 841/1 stojacej na parcele C-KN č. 2317/2 a na parcele CKN č. 2348/8, vybudovanie a prevádzkovanie stavieb ako súčasti športového areálu.
Nájomné:
- 0,50 EUR/m2/rok, čo pri výmere 408 m2 (277 m2 + 131 m2) predstavuje ročné nájomné 204,00
EUR (slovom dvestoštyri eur).
Doba platnosti zmluvy:
- zmluva sa uzatvára na dobu 20 rokov, pričom platnosť nadobúda dňom podpisu zmluvy obomi
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po zverejnení na webovom sídle nájomcu.
ZA: Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek
Peter, Ing. Spišák Peter, Vasi Jozef (8)
PROTI: ZDRŽAL SA: 15. Rôzne
Bez príspevku.
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16. Diskusia
Bez diskusného príspevku.
17. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil dňa 28.06.2021 o 19.15 hod.

V Drahovciach 28.06.2021
Zapísala: Varačková Mária ....................

.........................................
Ledecký Miroslav
starosta obce Drahovce

Bednár Michal ..................................
overovateľ

Ing. Kristek Denis .......................................
overovateľ
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