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Zápisnica 
z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Drahovciach, ktoré sa konalo dňa 06.12.2021  

v sále kultúrneho domu Drahovce 

 
 

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice                                                                                                                                         

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach otvoril starosta obce Ledecký Miroslav v sále 

kultúrneho domu. Starosta konštatoval, že je prítomných šesť poslanci (z rokovania sa ospravedlnili: 

Ľubica Chudá, Ing. Denis Kristek, Marek Peter a tiež právnik obce Mgr. Július Meszároš) a vyhlásil 

zasadnutie za uznášaniaschopné. Pred začiatkom rokovania absolvovali všetci prítomní 

samotestovanie na covid-19 s negatívnym výsledkom. 

 

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 22.09.2021 

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 kompetencie pre starostu: uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatkov k zmluve na  

projekt „Drahovce – Obecná splašková kanalizácia“ 

8. Zrušenie uznesenia č. 154/2021 zo dňa 22.9.2021 a prijatie nového uznesenia  - financovanie 

projektu „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Drahovce“ 

9. Návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb na rok 2022 

10. Návrh kúpnej zmluvy – pozemok pod autobusovú zastávku 

11. Žiadosť o odkúpenie/výmenu parcely k.ú. Drahovce, LV 1800, parc. C-KN č. 883/29 – Chudý 

Martin, Klčová Ingrid 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na I. polrok 2022 

13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 10/2021 a 11/2021  

14. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2022 – 2024 

15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2022 – 2024 

16. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2022 

17. Rôzne 

18. Diskusia 

19. Záver       

Hlasovanie  č. 1: schválenie zverejneného programu.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Návrhy na doplnenie programu a vypustenie bodov programu neboli podané. 

 

Hlasovanie  č. 2: schválenie overovateľov zápisnice: Dzuro Róbert, Surový Juraj. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 22.09.2021 

 

Materiál dostali poslanci vopred.  

Pán Surový Juraj – z kontroly plnenia uznesení vypadlo uznesenie č. 204/2020 zo dňa 7.12.2020 - 

návrh označiť a zakresliť na mape obce, kde môžeme a chceme vybudovať chodníky pre peších a 

cyklistov.  
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Pán Surový Juraj navrhuje chodníky budovať a opravovať až po ukončení projektu kanalizácie. Teraz 

navrhuje pripraviť štúdiu (projekt), aby sme ihneď po ukončení mohli začať budovať chodníky a boli 

sme v predstihu. 

 

Starosta – k tomuto uzneseniu už predložil na následnom zasadaní mapu obce s podrobným 

zakreslením jestvujúcich a potrebných nových chodníkov. Uznesenie tým bolo splnené a k samotnej 

realizácii chodníkov pristúpime po ukončení kanalizácie.  

 

Iné pripomienky ani otázky neboli.  

Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie. 

 

3. Informácie starostu obce 

 

Starosta – na začiatku konštatoval, že bude informovať iba o najdôležitejších záležitostiach, aby 

zasadanie zbytočne nepredlžoval z dôvodu pandemickej situácie .  

 

- Vyšla výzva na zberné dvory s uzávierkou v januári – 1. kolo a 2. kolo 15. marca. Nemáme šancu 

stihnúť tieto termíny. Starosta teraz pripravuje zlegalizovanie zberného dvora, rieši s družstvom 

zámeny pozemkov, aby sme mohli budovať zberný dvor na obecných pozemkoch. Potom treba 

vypracovať projektovú dokumentáciu, požiadať o stavebné povolenie, ku ktorému sú potrebné 

vyjadreniami mnohých orgánov a inštitúcií. Z dôvodu legalizácie je potrebné oplotenie zberného 

dvora, už máme projekt aj stavebné povolenie. 

- Dokumentáciu z verejného obstarávania na kanalizáciu kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie 

- starosta požiadal o skrátenie termínu, hľadá spôsoby, aby kontrola prebehla čo najskôr a zostal 

dostatok času na realizáciu. 

- Projekt Zelené obce Slovenska – je pozastavený, zmenia sa ceny drevín, budeme musieť 

prepracovať rozpočty, teraz sa pripravuje verejné obstarávanie na výber nového zhotoviteľa 

realizácie vegetačných prvkov, čakáme na konečné informácie ohľadom ďalšieho postupu 

v našej žiadosti. 

- Pracujeme na príprave žiadosti o dotáciu na výstavbu cykloprístrešku na školskom dvore. Termín 

uzávierky je 31.12.2021. 

- Stále nemáme doriešené otázky ohľadom cintorína. Občania, ktorí majú stromy pri hroboch 

svojich príbuzných žiadajú stromy odstrániť - poškodzujú ich vtáky, korene stromov a prípadný 

pád suchých konárov. Očakáva od komisie na ochranu životného riešenia návrhy. Veľmi 

problematické je kosenie uličiek medzi hrobmi, čo hrob to iná úprava okolia. Starosta navrhuje 

na novom cintoríne vybudovať chodník a predpripraviť hrobové miesta z jednej strany chodníka 

na jednohroby a z druhej na dvojhroby – v návrhu na rozpočet je vyčíslená suma. 

- Ukončili sme plot pri pamätníku – sú pozitívne ohlasy. 

Pán Vasi Jozef – boky zostanú pôvodné? 

Starosta – nemáme vyčlenené finančné prostriedky na pokračovanie. 

- Začali práce na rekonštrukcii štadióna, firma odstránila plot od cintorína, všetko sa robí ručne, 

kým je vhodné počasie, snažia sa robiť vonku. 

 

4.  Odpovede na interpelácie poslancov 

 

Pán Surový Juraj sa vrátil k otázke prípravy budovania chodníkov v obci. Nechce teraz robiť 

chodníky, len sa venovať ich dôkladnej príprave, štúdiu, všetko potrebné až po stavebné povolenie 

a keď skončíme kanalizáciu, hneď začneme s chodníkmi. 

Pán Surový Juraj sa vrátil k otázke prípravy budovania chodníkov v obci. Chodníky nie je potrebné 

budovať ani opravovať ihneď, je však potrebné dôkladne pripraviť štúdiu (projekt), všetko ostatné je  

potrebné až keď ukončíme realizáciu výstavby kanalizácie. S chodníkmi je potrebné začať ihneď po 

ukončení vybudovania kanalizácie. 

 

Pán Bednár Michal – súhlasil by, len si myslí, či zrealizovaná kanalizácia nebude mať vplyv na 
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výsledok štúdie. 

Starosta – nič nebráni tomu, aby ste schválili finančné prostriedky na chodníky, ale teraz pred 

realizáciou kanalizácie je nehospodárne investovať do projektu, štúdie, či povolení na vybudovanie 

chodníkov – pri výstavbe sa môžu zmeniť výšky a pribudnú výdavky za opravu projektu. 

Pán Vasi Jozef – keď sa bude blížiť koniec prác na kanalizácii, vtedy môžeme začať s prípravou 

chodníkov. 

Starosta ukončil rozpravu tým, že nevie odpovedať pánovi Surovému ako na interpeláciu, ale keď 

poslanci rozhodnú a schvália čiastku, potom bude pracovať na príprave a budovaní chodníkov. 

 

Pán Surový Juraj – kedy začne oprava výtlkov na cestách ako bolo dohodnuté 22.9.2021? 

Starosta – predpokladá začiatok prác na kanalizácii na jar 2022, bolo by nehospodárne teraz 

opravovať cesty.  

 

Ing. Peter Spišák – vrátil sa k otázke cintorína – komisia sa môže venovať tejto problematike, ale 

globálne ju sami nevyriešia. Môžu osloviť Ing. Denisa Becheru, prípadne zvolať rozšírené stretnutie 

za prítomnosti všetkých poslancov. 

 

Pán Surový Juraj – žiada o posunutie plotu v stavebnom objekte „starý šenk“ a tým rozšíriť a spraviť 

bezpečnejší prejazd po ceste. Súkromná firma by nemala mať oplotený obecný pozemok ako 

v prípade plotu pozdĺž cesty na Hlavnej ulici pri bývalom starom šenku. 

Starosta – už minule sme o tom hovorili a po mojom vysvetlení a rozprave zostal plot popri ceste.  

Pán Surový Juraj – aj napriek tomu chce tento problém znovu otvoriť. 

Po rozprave k bezpečnosti premávky na uvedenom úseku, starosta požiadal poslancov o vyjadrenie 

hlasovaním: 

Hlasovanie  č. 3: posunutie plotu na hranicu pozemkov s vlastníkom „starého šenku“. 

ZA: Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (2) 

PROTI: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Vasi Jozef (4) 

ZDRŽAL SA: - 

Starosta napriek výsledku hlasovania zabezpečí posunutie plotu. 

Pán Majtán Martin nesúhlasí s posunutím plotu. 

Pán Bednár Michal je proti, ak by sa plot posúval, treba upraviť – spevniť okolie. 

Pán Surový Juraj – môže sa tam napr. naviezť makadam, udusať a čiastočne a dočasne spevniť 

plochu, za pár sto eur. 

Starosta – nebude to za pár stoviek, najskôr vybrať a odviezť hlinu, spevniť, udusať, naviezť 

makadam.  

Starostu trápi aj výjazd zo Šálkovej ulice na Hlavnú a roh Tichej ulice pri bývalom starom šenku, 

ktoré je potrebné upraviť.   

 

5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce   

 

Pán Sliva Jozef – príde k avizovanej zmene vo vývoze komunálneho odpadu? 

Starosta – komunálny odpad sa bude vyvážať 1x za 4  týždne bez zmeny výšky poplatku od občanov. 

Očakávame úsporu za manipuláciu s odpadom, množstvo odpadu sa zníži pravdepodobne len mierne.  

Aj v prípadoch výstavby kanalizácie odpadové spoločnosti riešia frekvenciu vývozov dodatkom 

k zmluve, v našej obci už to budú mať takto pripravené. Starosta pripravuje pre občanov informačné 

letáky do schránok a info stretnutia na sociálnej sieti. 

Ďalšia úspora by vznikla kúpou lodných kontajnerov na zberný dvor namiesto zatekajúcich 

unimobuniek. Postele, matrace, sedačky uskladnené vonku, pri dažďoch nasajú vodu a tým sa zvýši 

váha tohto veľkorozmerného odpadu pri vývoze. Keď budú uložené v zatvorených kontajneroch, 

váha a tým aj poplatok budú nižšie. 

 

Pán Sliva Jozef – podotkol, že sa ešte nestretol s opravou výtlkov v zimnom období, vždy sa cesty 

opravujú na jar po zimných mrazoch. 

Starosta – súčasné technológie a materiály umožňujú opravovať výtlky aj v zimnom období. 
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6.  Správy z rokovania komisií pri OZ v Drahovciach 

 

Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku preverovala podnety občanov na 

orez prerastených stromov ohrozujúcich susedné nehnuteľnosti. Podnety zhodnotili ako opodstatnené 

a odporúčajú kontaktovať majiteľov týchto stromov a doriešiť zistený stav s nimi. 

 

Stavebno – ekonomická komisia riešila žiadosť pani Onderovej a odporúča vyhovieť žiadosti 

o odstránenie popisného čísla domu na neobývanej nehnuteľnosti - ostatné odporúča riešiť so 

starostom obce. 

 

Kultúrna, športová a sociálna komisia od posledného zasadnutia OZ nerokovala. 

 

 

7.  Návrh kompetencie pre starostu: uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatkov k zmluve 

na  projekt „Drahovce – Obecná splašková kanalizácia“ 

 

Starosta – Slovenská agentúra životného prostredia – sekcia fondov požaduje uznesenie OZ ktorým 

splnomocní starostu na podpisovanie zmluvy a jej dodatkov k projektu Drahovce – Obecná splašková 

kanalizácia – materiál bol zaslaný vopred. 

 

Hlasovanie  č. 4: OZ v Drahovciach oprávňuje starostu obce Drahovce ako štatutárny orgán obce 

Drahovce na podpísanie návrhu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a všetkých 

návrhov Dodatkov k tejto Zmluve týkajúcich sa projektu s názvom: Drahovce – Obecná splašková 

kanalizácia. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

8. Zrušenie uznesenia č. 154/2021 zo dňa 22.9.2021 a prijatie nového uznesenia  - financovanie 

projektu „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Drahovce“   

 

Materiál dostali poslanci vopred. Ide o zmenu výšky oprávnených výdavkov a spolufinancovania 

projektu modernizácie KD. 

 

Hlasovanie  č. 5:  OZ v Drahovciach    ruší   uznesenie OZ v Drahovciach  č. 154/2021 zo dňa 

22.09.2021   

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 6:  OZ v Drahovciach    schvaľuje    

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a 

odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 z Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP) na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu 

v obci Drahovce za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len 

„projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce a platným programom rozvoja obce. 

Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 

210.526,32 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške min. 5% spolufinancovania v sume 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce oprávňuje starostu ako štatutárneho zástupcu obce uzatvoriť 

zmluvu o poskytnutí NFP vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade 

schválenia predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

 

9.  Návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb na rok 2022 

 

Starosta – poslanci materiál dostali vopred. Mesačná odmena zostáva rovnaká ako minulý rok. 

 

Hlasovanie  č. 7:  Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce schvaľuje uzavretie Zmluvy o poskytovaní 

právnych služieb s Mgr. Júliusom Meszárošom, advokátom so sídlom Námestie sv. Anny 7269/20B, 

911 01 Trenčín, IČO: 31 118 968 na rok 2022, mesačnú odmenu vo výške 350,00 EUR bez DPH, t.j. 

420,00 EUR vrátane DPH a poveruje starostu obce jej podpisom.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

 

10.  Návrh kúpnej zmluvy – pozemok pod autobusovú zastávku 

 

Starosta – poslanci sú oboznámení, materiál dostali vopred.  

 

Hlasovanie  č. 8:  Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce schvaľuje Kúpnu zmluvu za nasledovných 

podmienok:  

1. Predávajúci:  

- Micháleková Jolana, ....................................................................., spoluvlastnícky podiel ¼ 

- Chudý Jozef, .................................................................................., spoluvlastnícky podiel ¼ 

- Michálek Tomáš a Micháleková Vargová Zlatica, ...........................................spoluvlastnícky 

podiel v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov ½ 

2. Kupujúci:  

Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO: 00312461, v zastúpení starostom obce 

Miroslavom Ledeckým 

3. Predmet prevodu:  

Novovytvorená C-KN parc.č. 1736/11 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá 

vznikla odčlenením z pozemku C-KN parc. č. 1736/2 o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy vedený na LV č. 4077, k. ú. Drahovce, obec Drahovce, okres Piešťany zapísaný v katastri 

nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany. 

Parcela bola vytvorená geometrickým plánom č. 179/2020 zo dňa 26.11.2020 vyhotoveným Geo-

HaJ, s.r.o., Piešťany, Vajanského 1976/14, IČO: 36243175, úradne overeným dňa 08.12.2020 

pod.č. G1-881/2020. 

4. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 300,00 EUR (slovom: tristo eur), čo pri výmere 3 m2 

prevádzaného pozemku predstavuje odplatu vo výške 100,00 EUR/1 m2.  

5. Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 

poveruje 

starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.   

 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 
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11. Žiadosť o odkúpenie/výmenu parcely k.ú. Drahovce, LV 1800, parc. C-KN č. 883/29 – Chudý 

Martin, Klčová Ingrid 

 

Hlasovanie  č. 9.: OZ berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie/výmenu parcely k.ú. Drahovce, LV 

1800, parc. C-KN č. 883/29 – Chudý Martin, Klčová Ingrid  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Vasi Jozef (5) 

PROTI: -  

ZDRŽAL SA: Surový Juraj (1) 

 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na I. polrok 2022 

 

Materiál bol zákonom určenú dobu zverejnený, pripomienky ani návrhy neboli podané. 

 

Hlasovanie  č. 10.: OZ schvaľuje  návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Drahovce na I. polrok 2022. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

 13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 10/2021 a 11/2021 

 

OZ v Drahovciach berie na vedomie návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 – 

ide o účelovo viazané finančné prostriedky v bežnom rozpočte na vzdelávacie poukazy, príspevok na 

deti MŠ, asistenta učiteľa, učebnice a v rozpočte kapitálových prostriedkov dotáciu a jej čerpanie na 

zriadenie polytechnickej učebne ZŠ.  

 

Hlasovanie  č. 11: schválenie zmien v rozpočte bežných príjmov: 

Poplatky za odber odpadu – navýšenie rozpočtu o 7.700,00 EUR 

Poplatky cintorínske  - navýšenie rozpočtu o 500,00 EUR 

Poplatky z činnosti CVČ – navýšenie rozpočtu o 370,00 EUR 

Poplatky za lôžko – navýšenie rozpočtu o 2.272,00 EUR 

Poplatky za vyhlášky a trhové miesto – navýšenie rozpočtu o 500,00 EUR 

Poplatky stavebné - schválenie rozpočtu vo výške 1.450,00 EUR 

Poplatky z poistného plnenia – schválenie rozpočtu vo výške 2.840,00 EUR 

Príjmy z dobropisov - schválenie rozpočtu vo výške 3.811,00 EUR 

Poplatky z eurofondov za separáciu - schválenie rozpočtu vo výške 4.175,00 EUR 

Vratka poplatku za ukončený projekt P2 MŠ - schválenie rozpočtu vo výške 33.567,00 EUR 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 12.: schválenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 01 Všeobecné verejné služby 

podprogram 01 1 1 Výkonodarné a zákonodarné orgány – položka defibrilátor vo výške 1.900,00 

EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

Starosta – defibrilátor bude umiestnený na kultúrnom dome chránený kamerovým systémom. 

 

Hlasovanie  č. 13.: schválenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 01 Všeobecné verejné služby 

podprogram 01 1 1 Výkonodarné a zákonodarné orgány – položka uvítanie detí do života vo výške 

1.700,00 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 
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PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

Celkom v roku 2021 prispejeme pri narodení dieťaťa sumou 4.700,00 EUR a to pre deti narodené v 

rokoch 2019-2021.  

 

Hlasovanie  č. 14.: zrušenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 06 Bývanie a občianska 

vybavenosť podprogram 06 2 Správa a údržba zelene – položka územný plán obce vo výške 2.000,00 

EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

Starosta - položku rušíme, nakoľko ÚPO v tomto roku nemeníme. 

 

Hlasovanie  č. 15.: zrušenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 06 Bývanie a občianska 

vybavenosť podprogram 06 3 Zásobovanie vodou – položka výmena šupátok obce vo výške 2.000,00 

EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

Starosta - položku rušíme, nakoľko šupátka sa v tomto roku nebudú meniť. 

 

Hlasovanie  č. 16.: schválenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 08 Rekreácia, kultúra, 

náboženstvo podprogram 08 2 Kultúrne služby – príspevok pre MO Slovenského rybárskeho zväzu 

vo výške 800,00 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

Starosta - finančné prostriedky využijú rybári na pokračovanie revitalizácie revíru Važina. 

 

Hlasovanie  č. 17.: schválenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 08 Rekreácia, kultúra, 

náboženstvo podprogram 08 4 Náboženské služby – položka Rekonštrukcia pietneho miesta - 

spoluúčasť vo výške 2.180,00 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 18.: zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 10 Sociálne zabezpečenie 

podprogram 10 2 Staroba – položka Opatrovateľská služba - projekt o 3.219,00 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

Starosta – zvýšenie nákladov spôsobili 3 mesiace opatrovateľskej služby bez dotácie. 

 

Hlasovanie  č. 19.: zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 05 1 Nakladanie s 

odpadmi – položka polozapustené kontajnery o 4.196,32 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 20.: zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 08 2 Kultúrne služby  

– položka Rekonštrukcia osvetlenia sály KD o 2.970,00 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 
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Hlasovanie  č. 21.: zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 08 2 Kultúrne služby  

– položka Modernizácia a inovácia KD o 526,32 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 22.: schválenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 08 2 Kultúrne služby  

– položka Projektová dokumentácia: Modernizácia a inovácia KD vo výške 150,00 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 23.: schválenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme 09 2 Primárne 

vzdelávanie  – položka Projektová dokumentácia: cykloprístrešok v areáli ZŠ vo výške 550,00 EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

14. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2022 – 2024 

 

Starosta – poslanci dostali návrh rozpočtu s dostatočným predstihom. Starosta ich požiadal, aby svoje 

pripomienky a návrhy zaslali mailom pred naplánovaným pracovným stretnutím. Pripomienky a 

návrhy dostal mailom iba od Ing. Denisa Kristeka. Odpovede zaslal mailom všetkým poslancom. 

Nakoľko nedostal odozvu od ostatných poslancov, predpokladal, že sú s návrhom rozpočtu 

stotožnení, nemajú žiadne otázky, námietky ani návrhy na úpravu. Na základe týchto skutočností a 

situácie COVID-19 bolo pracovné stretnutie ohľadom návrhu rozpočtu na rok 2022 zrušené.  

V rozpočte zostáva vyše 274 tisíc EUR na riešenie aktuálnych potrieb a projektov, ktoré sa vyskytnú 

počas budúceho roka.  

 

Pán Surový Juraj mal otázku, prečo sa  v rozpočte – položka daň za psa vo výške 1.780,00 EUR 

opakuje presne rovnaká čiastka od roku 2019. Pýtal sa či sa nemení počet psov v obci. 

Starosta – bol prekvapený otázkou z vyššie uvedených dôvodov. Odpovedal, že počet psov kolíše, 

pribúdajú aj ubúdajú a suma 1.780,00 EUR je predpokladaný príjem dane za psa. Skutočný príjem 

tejto aj iných položiek sa ukáže po skončení každého roka. 

 

Pán Surový Juraj – upozornil, že v rozpočte na budúci rok je cca 100.000,00 EUR vyčlenených na 

„všeobecné služby“ – zaujímalo ho, čo to konkrétne je a prečo viac rokov za sebou opakujúce sa 

všeobecné služby nie sú zaradené na konkrétne pomenované položky rozpočtu. Napríklad 70.000,00 

EUR na tretej strane rozpočtu v účtovnej položke 637.004 Všeobecné služby. To je príliš veľká suma, 

aby nebolo uvedené čo to je.  

Starosta odpovedal, že všeobecné služby uvedené pri jednotlivých programoch a podprogramoch sa 

týkajú tohto konkrétneho programu a podprogramu. Napríklad týchto 70.000,00 EUR je v programe 

05. Ochrana životného prostredia podprogram 05.1 Nakladanie s odpadmi a sú to služby - vývoz 

komunálneho odpadu.  

Pán Surový navrhuje doplniť názov tejto položky: „Všeobecné služby – vývoz komunálneho 

odpadu“. 

PhDr. Opáleková Zlatica doplnila, že názvy sú dané rozpočtovou klasifikáciou, ktorá sa dlhé roky 

nemenila a v rozpočte obce sa celé roky opakujú - nerozumie, prečo sa na to pán poslanec teraz pýta. 

Pán Surový Juraj – spytuje sa to hlavne pre občanov, aby každý hneď vedel, čo sa za sumou skrýva. 

Starosta - pri schvaľovaní rozpočtu sa nedá určiť konkrétne o akú službu ide, napríklad aj teraz máme 

ponuku na revízie elektrických zariadení vo výške 1.270,00 EUR, ktorá zahŕňa revízie elektrických 

zariadení a bleskozvodov v obecných budovách: kultúrny dom, štadión, spoločenský dom, obecný 

úrad, zdravotné stredisko, dom smútku, vodojem. V rozpočte bude táto suma rozdelená 
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podľa jednotlivých programov zakaždým v položke všeobecné služby.  

Pán Surový Juraj – navrhol poslancom rokovať o tom, či je suma 3.000,- EUR reprezentačné pre 

starostu primeraná. Po rozprave konkrétny návrh nedal. 

Pán Bednár Michal – vyjadril svoju nespokojnosť s týmito otázkami, podľa neho mali byť položené 

v čase a spôsobom, ktorý bol na to určený. Aj ostatní poslanci podporili názor pána Bednára.  

Pán Surový Juraj sa voči tomu ohradil, on to chce riešiť teraz, má na to právo. 

 

Starosta skonštatoval, že keď je potrebné, budú prechádzať rozpočet po jednotlivých položkách, aj 

keď z dôvodu pandémie plánoval otázky a pripomienky poslancov vybaviť elektronicky, aby 

zasadnutie trvalo čo najkratšie.  

 

Poslanci prerokovali celý rozpočet, na návrh starostu súhlasili so zapracovaním nasledovných zmien 

do bežného rozpočtu na rok 2022: 

- program 01. Všeobecné verejné služby podprogram 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 

položka 642 006 zvýšenie sumy o 3.000,00 EUR - príspevok pre Rezort 

- program 06. Bývanie a občianska vybavenosť podprogram 06.3.0 Zásobovanie vodou položka 

635 006 Rutinná a štandardná údržba – zvýšenie sumy o 3.000,00 EUR - čerpadlá na vodojem 

- program 06. Bývanie a občianska vybavenosť podprogram 06.3.0 Zásobovanie vodou položka 

637 004 Výmena vodomerov v rozvodnej sieti – stanovenie rozpočtu 10.000,00 EUR 

- program 08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo podprogram 08.2.0 Kultúrne služby položka 

637 002 6 Adventný program, galaprogram, Mikuláš – zvýšenie sumy o 300,00 EUR – na akciu 

Mikuláš 

a do kapitálového rozpočtu: 

- podprogram 08.1 Rekreačné a športové služby 717 002 Rekonštrukcia elektroinštalácie na 

štadióne – stanovenie rozpočtu 16.400,00 EUR – presun nevyčerpanej čiastky z roku 2021. 

 

15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2022 – 2024 

 

Materiál poslanci dostali vopred.  

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko PhDr. Opálekovej Zlatice, hlavnej kontrolórky obce, ktorá 

odporúča návrh rozpočtu obce na rok 2022 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 

zobrať na vedomie. 

 

16. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2022 

 

Hlasovanie  č. 24.: OZ v Drahovciach schvaľuje návrh rozpočtu obce Drahovce na rok 2022 vrátane 

zmien   

v návrhu bežného rozpočtu na rok 2022: 

- program 01. Všeobecné verejné služby podprogram 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 

položka 642 006 zvýšenie sumy o 3.000,00 EUR - príspevok pre Rezort 

- program 06. Bývanie a občianska vybavenosť podprogram 06.3.0 Zásobovanie vodou položka 

635 006 Rutinná a štandardná údržba – zvýšenie sumy o 3.000,00 EUR - čerpadlá na vodojem 

- program 06. Bývanie a občianska vybavenosť podprogram 06.3.0 Zásobovanie vodou položka 

637 004 Výmena vodomerov v rozvodnej sieti – stanovenie rozpočtu 10.000,00 EUR 

- program 08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo podprogram 08.2.0 Kultúrne služby položka 

637 002 6 Adventný program, galaprogram, Mikuláš – zvýšenie sumy o 300,00 EUR – na akciu 

Mikuláš 

v návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2022: 

- podprogram 08.1 Rekreačné a športové služby 717 002 Rekonštrukcia elektroinštalácie na 

štadióne – stanovenie rozpočtu 16.400,00 EUR – presun nevyčerpanej čiastky z roku 2021. 

a berie na vedomie návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2024. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef(6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 
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17. Rôzne 

 

Bez príspevku. 

 

18.  Diskusia 

 

Bez príspevku. 

 

19.  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil 06.12.2021 o 20.40 hod. 

 

 

V Drahovciach 06.12.2021                    

 

Zapísala: Varačková Mária .................... 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ......................................... 

                                                                                                                    Ledecký Miroslav 

                                                                                                               starosta obce Drahovce 

 

 

 

 

Dzuro Róbert ..................................            Surový Juraj ....................................... 

                                          overovateľ                                                     overovateľ 


