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Zápisnica 
z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Drahovciach, ktoré sa konalo dňa 06.10.2022  

v zasadačke obecného úradu Drahovce 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice                                                                                                                                         

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach otvoril starosta obce Ledecký Miroslav 

v zasadačke obecného úradu. Starosta konštatoval, že je prítomných päť poslancov (neprítomní: Ing. 

Kristek Denis – príde o chvíľu, Bednár Michal, Chudá Ľubica, Ing. Spišák Peter - ospravedlnení) 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 6.9.2022 

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 na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 9/2022 a 10/2022  

8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne  

9. Schválenie predaja obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce  

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver       

 

Hlasovanie  č. 1: schválenie zverejneného programu.  

ZA: Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Marek Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (5) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Návrh na doplnenie, ani návrh na vylúčenie bodov programu nebol podaný. 

 

Hlasovanie  č. 2: schválenie overovateľov zápisnice: Marek Peter, Vasi Jozef. 

ZA: Ing. Dzuro Róbert, Majtán Martin, Marek Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (5) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Materiál dostali poslanci vopred.  

Pripomienky ani otázky neboli žiadne. 

Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie. 

 

3. Informácie starostu obce 

 

- Budovanie kanalizácie: celkovo sú práce prebiehajúce na stavbe v porovnaní s harmonogramom 

prác v predstihu. Starosta podrobne informoval, ktoré ulice sú ukončené, kde práce prebiehajú a ako 

sa bude pokračovať ďalej. 

 

- Elektronizácia komunálneho odpadu: budúci týždeň plánujeme rozbehnúť kampaň k čipovaniu 

zberných nádob, od 1.12. nabehneme na systém na zbernom dvore, medzitým budú občanom vydané 

kartičky. 

 

- Čo sa týka zákonnej povinnosti zabezpečiť pre občanov nulovú dochádzkovú vzdialenosť 
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na odovzdanie jednotlivých druhov odpadu, väčšinu komodít máme vyriešených – komunálny odpad, 

papier, sklo, v riešení je plast, obaly zo železa, obaly na báze lepenky. 

Cena za uloženie odpadu na skládku sa bude zvyšovať z 35 eur za tonu na 107 eur za tonu. Môžu za 

to navýšenie cien za energie a povinnosť skládok triediť odpad, pričom musia mať vybavené priestory 

aj povolenia. Pokiaľ skládka Rakovice dokumenty nevybaví, bude nám účtovať ešte cenu za prepravu 

na skládku, ktorá patričné povolenia má. Poplatok za komunálny odpad na osobu zatiaľ nezvyšujeme, 

pokiaľ zachováme trend a naďalej budeme znižovať množstvo komunálneho odpadu, cena zostane 

rovnaká. Horšie sú na tom obce, ktoré sa tejto oblasti v posledných rokoch  nevenovali. 

Obec Drahovce tvorila komunálny odpad v posledných rokoch takto: rok 2018 – 660 ton, rok 2019 – 

603 ton, rok 2020 – 535 ton, rok 2021 – 468 ton a predpoklad pre rok 2022 je 306 ton. 

 

Na zasadanie OZ sa dostavil zástupca starostu Ing. Kristek Denis (18.15 hod.). 

 

- Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce – starosta podpísal zmluvu na nenávratný finančný 

príspevok vo výške 491.625,05 EUR, spoluúčasť obce je 25.874,85 EUR. Výsledok práve 

ukončeného verejného obstarávania je však cca 800.000 EUR. Úlohou pre starostu je zabezpečiť, aby 

táto zmluva bola zaradená do balíka určeného na navýšenie cien. V kladnom prípade, aj platba za 

projektovú dokumentácia (cca 18.000 EUR) bude súčasťou žiadosti o platbu z NFP. 

 

- Dnes firma ukončuje osadenie nových prvkov na detskom ihrisku. Následne obec dokončí 

oplotenie areálu. 

 

4.  Odpovede na interpelácie poslancov 

 

Pán Marek Peter – čo je nové v riešení kontrolných šachtičiek. 

Starosta – výsledok zatiaľ nemáme žiadny, je to naďalej v riešení. 

 

Pán Marek Peter – v niektorých obciach začala výsadba realizovaná podľa projektu „Zelené obce“. 

Starosta – my sme odoslali podpísanú zmluvu a čakáme na ďalšie kroky. Zmluva má byť ukončená 

do konca budúceho roku. 

 

Pán Surový Juraj – pri modrom dome za kultúrnym domom sa nachádza veľký kameň – z pohľadu 

bezpečnosti nie je vhodne umiestnený. 

Starosta – porieši situáciu. 

 

Pán Marek Peter – bude sa riešiť výsadba na Kalvárii? 

Pán Majtán Martin – máme požiadavky, najprv prebehne orez a výrez, vyfrézovanie koreňov a potom 

môže byť výsadba. 

Starosta – o postupe prác a vhodnom umiestnení novej výsadby rozhodnú určite odborníci a poslanci. 

 

Pán Juraj Surový – budeme robiť prezentáciu poslancov pred voľbami? 

Starosta – ak poslanci súhlasia, môžeme hneď stanoviť dátum.  

Poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko a zhodli sa na termíne konania predstavovania kandidátov na 

poslancov 24.10.2022 o 18.00 hod. v kinosále kultúrneho domu. 

 

5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce   

 

Neboli žiadne pripomienky. 

 

6.  Správy z rokovania komisií pri OZ v Drahovciach 

 

Komisie zasadnutia nemali. 
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7.  Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 9/2022 a 10/2022 

 

Starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 9/2022 a 10/2022. 

 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022 zobralo obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na 

vedomie. Ide o účelovo viazané príjmy a výdavky bežného rozpočtu na ubytovanie odídencov z 

Ukrajiny, voľby, školské potreby, dočasný pútač na kanalizáciu a stavebné práce na kanalizáciu. 

 

Hlasovanie  č. 3: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje navýšenie rozpočtu bežných 

výdavkov v programe 08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo podprogram 08 2 Kultúrne služby položka 

– príspevok na činnosť OFK vo výške 5.700,00 EUR.  

ZA: Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 4: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje zníženie rozpočtu kapitálových 

výdavkov v podprograme 05 2 Nakladanie s odpadovými vodami položka projektová dokumentácia 

Zberný dvor o sumu 7.000,00 EUR. 

ZA: Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 5: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet kapitálových výdavkov 

v podprograme 06 2 Správa a údržba zelene na nákup kosačky vo výške 7.000,00 EUR. 

ZA: Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne  

 

Poslanci zobrali na vedomie vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového 

priestoru na štadióne.  

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia súťažných podkladov tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

9. Schválenie predaja obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce  

 

Zámer obce bol zverejnený zákonom stanovenú dobu. Poslanci nemali žiadne otázky. 

 

Hlasovanie  č. 6: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach  

1. schvaľuje predaj obecného pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce parc. reg. C č. 737/4 

– orná pôda o výmere 462 m2, zapísanej na LV 1800 – vlastník Obec Drahovce. Táto parcela bude 

odpredaná do vlastníctva Chudého Antona, rod. Chudý bytom Drahovce, Hlavná 227/103 v podiele 

1/1 za kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 231,00 EUR, slovom dvestotridsaťjedna 

eur 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zosúladenie právneho a skutočného stavu. 

2. poveruje 

starostu obce podpísaním zmluvy. 

 

ZA: Ing. Dzuro Róbert, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Marek Peter, Surový Juraj, Vasi Jozef (6) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 
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10. Rôzne 

 

Pán Surový Juraj – počas pandémie sa nevyrubovala daň za terasy reštauračných zariadení. Aký je 

stav teraz? 

Starosta – preverí a bude informovať. 

 

Mgr. Meszároš Július informoval prítomných o prebiehajúcom súdnom spore, v ktorom zastupuje 

obec Drahovce. Pani Onderová žalovala obec Drahovce a domáha sa zriadenia vecného bremena – 

práva prechodu a zachovania vstupu na jej pozemok zo severnej strany. Obec je povinná zachovať 

vstup na pozemok občana, pokiaľ nemá občan inú možnosť. Po zmene vlastníckych pomerov má pani 

Onderová viacero možností vstupu na svoj pozemok. Spor je teraz v štádiu zisťovania skutočností.  

Starosta – poďakoval Mgr. Meszárošovi za informáciu, čo napríklad obec v jeho zastúpení rieši.  

 

11.  Diskusia 

 

Bez príspevku. 

 

12.  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne jednanie. OZ ukončil 06.10.2022 

o 18.55 hod. 

 

 

V Drahovciach 06.10.2022                    

 

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

 

 

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

                                                                                                                    Ledecký Miroslav 

                                                                                                               starosta obce Drahovce 

 

 

 

Marek Peter ..................................            Vasi Jozef ....................................... 

                                          overovateľ                                                     overovateľ 


