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Zápisnica 
z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Drahovciach, ktoré sa konalo dňa 24.10.2022  

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 8 poslancov (ospravedlnený: Ing. 

Denis Kristek) 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 6.10.2022 

3. Informácie starostu obce 

4. Odpovede na interpelácie poslancov 

5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce 

6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach 

7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie 

projektu s názvom „Zberný dvor v obci Drahovce“ 

8. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľom 

Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce  

9. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľovi Brna 

Ľubomír Piešťany 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver       

 
Hlasovanie  č. 1: schválenie zverejneného programu.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Starosta predložil návrh na doplnenie programu: 

Hlasovanie  č. 2: schválenie návrhu na doplnenie programu: za bod 9. vložiť nový bod 10. Návrh na 

zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 11 a 12/2022 a ostatné body programu posunúť.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

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

 

Hlasovanie  č. 3: schválenie overovateľov zápisnice: Chudá Ľubica, Ing. Spišák Peter. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Materiál dostali poslanci vopred.  

Pripomienky ani otázky neboli žiadne. 
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Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie. 

 

3. Informácie starostu obce 

 

Dnešným dňom začali práce na kanalizácii v areály čističky. V rámci obce sa pokračuje na uliciach 

Lazy, Važina, Dedinská, spojovačka medzi Dedinskou a Školskou ulicou, spojenie Pod Bystercom 

a Záhradná. Následne sa budú osádzať hlboké prečerpávacie šachty. Firma musela prerobiť časť 

potrubia na Staničnej aj Štefánikovej ulici, nakoľko pri porealizačnom zameraní bolo zistené, že 

nespĺňa požiadavky. Porealizačné zameranie sa vykonáva po ukončení celého projektu, ale v našej 

obci sa pričinením starostu táto činnosť robí priebežne a zistené nedostatky sa ihneď odstraňujú. 

Hlavná cesta sa bude robiť až na jar, nakoľko v zime sa výkopové práce nemôžu realizovať. Na 

obecných cestách sa môže pokračovať. Starosta sa trošku obáva prípadného zimného odhŕňania 

snehu. 

Pán Surový Juraj – žiadal o vysvetlenie, či môžeme pokračovať s prácami na hlavnej ceste, nakoľko 

kandidát na starostu Ing. Juraj Klein sa na stretnutí s občanmi vyjadril, že všetky povolenia sú 

vybavené a súčasný starosta hovorí, že povolenie nemáme, že treba zmeniť projekt a povolenie 

vybaviť. 

Starosta – stavebné povolenie, aj súhlas Správy ciest s vydaním stavebného povolenia samozrejme 

máme, ale s požiadavkou uviesť do stavebného povolenia, že Správa ciest nesúhlasí s uložením 

kanalizácie do vozovky cesty – do jazdného pruhu. Zmenu projektovej dokumentácie v súlade 

s požiadavkou Správy ciest, ani iné vyjadrenie Správy ciest nemáme. 

 

Starosta priniesol na ukážku kartičky pripravené k elektronizácii zberu odpadu vydané na meno 

každého daňovníka. Onedlho sa budú vydávať občanom, evidencia začne na zbernom dvore a od 

nového roku budú očipované aj kontajnery.  

 

Podali sme projekt na vybudovanie detského ihriska na štadióne, prvky budú financované z dotácie, 

obec uhradí dopadové plochy.   

 

Zmluva na vodozádržné opatrenia je podpísaná. Vysúťažili sme dodávateľa s cenou vyššou ako je 

nenávratný finančný príspevok, financovanie už bude riešiť nové obecné zastupiteľstvo.  

 

V sobotu na stretnutí občanov s kandidátom na starostu Ing. Jurajom Kleinom bolo povedané, že obec 

vrátila z účtu dotáciu vo výške 120.000 eur na rozšírenie vodojemu a preto sme museli v lete 

obmedziť polievanie. Vysúťažená suma bola cca 160.000 eur plus manažment, stavebný dozor,..., t..j. 

spoluúčasť obce by bola cca 50.000 eur. Poslanci sa vtedy rozhodli v projekte nepokračovať. Ušetrené 

finančné prostriedky boli použité na zokruhovanie vodovodnej siete a vyčistenie potrubia. 

Pani Chudá Ľubica – rozšírenie malo byť kvôli napojeniu „Jozefovho dvora“, kde sa doteraz nič 

nedeje. 

Starosta – Ing. Klein sa aj vyjadril, že obec zachránil od žaloby zo strany dodávateľa. Starosta nevie, 

čoho sa žaloba mala týkať, keď sa v zmluve s dodávateľom uvádza, že platná je po podpise 

zmluvných strán a účinná po podpise zmluvy o poskytnutí NFP pričom zmluva o poskytnutí NFP 

podpísaná nikdy nebola.  

 

4.  Odpovede na interpelácie poslancov 

 

Pán Marek Peter – bleskozvod na budove štadióna je hotový, na webe je zverejnená faktúra.  

Starosta – nedarilo sa mu nájsť firmu, ktorá vypracuje projektovú dokumentáciu na beskozvod, práce 

zrealizuje a zabezpečí vyhotovenie revíznej správy. Všetci oslovení mali voľné kapacity až na jar 

budúceho roku. Keďže chceme aby nám zrekonštruované priestory čím skôr zarábali a aby občania 

mali možnosť priestory navštevovať, využil ponuku firmy Elemont, ktorá zabezpečila uvedené 

dokumenty a práce zrealizovala takpovediac ihneď. Uvedené dokumenty sú už odoslané na 

Inšpektorát práce, čakáme na vyjadrenie a vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
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Pán Surový Juraj – mnohí občania žiadajú prípojky na kanalizáciu aj keď nie sú zahrnuté v projekte.  

Starosta – stretávame sa s takýmito požiadavkami. V prípadoch, že na nehnuteľnosť je vydané 

územné alebo stavebné povolenie, prípojku povoľujeme.  

 

Pán Marek Peter – ako je to s pripojením OMFY ? 

Starosta – dostali sme ich vyjadrenie, že sa na kanalizáciu pripájať nebudú. Keby v budúcnosti 

rozhodnutie prehodnotili, vedľa oplotenia ich pozemku je šachta, do ktorej sa môžu pripojiť. 

 

Pán Marek Peter – neuvažuje sa o zakreslení skutočného stavu vodovodu, teraz popri výkopových 

prácach na kanalizáciu? 

Starosta – nemáme človeka, ktorý by to robil. 

Pán Surový Juraj – páči sa mu táto myšlienka, aj keby sme zaplatili dôchodcu, ktorý by to robil. 

Starosta – preberie možnosti s pánom Jánošíkom. 

 

5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce   

 

Pán Sliva Jozef – prečo pred voľbami nevyšli drahovské noviny s menami a fotkami kandidátov? 

Pán Majtán Martin – redakčnú radu tvorí on a pani Mareková. Zámer vydať noviny bol, ale keďže on 

vážne ochorel, na jedného člena redakčnej rady je to príliš veľa práce. Navyše ani nikto z kandidátov 

takúto požiadavku nemal.  

Pán Sliva Jozef zhodnotil kampaň ako veľmi slabú. 

Starosta – niektoré obce nemajú ani dostatočný počet kandidátov na poslancov. 

  

Pani Kulichová Libuša – vyjadrila uznanie za doplnenie nových prvkov na detskom ihrisku pri 

kultúrnom dome a pýtala sa na obnovenie a opravy pôvodných prvkov na tomto ihrisku. 

Pán Majtán Martin – v priebehu pár dní sa začne s opravou, už je zakúpený potrebný materiál. 

Starosta – ešte máme objednané dva kusy dvojstrojov na cvičenie a lavičky. 

 

Ing. Kristek Michal – kúpil nehnuteľnosť, dostane kartičku na evidenciu odpadu? 

Starosta – áno, kartičky sú vydané ku každej nehnuteľnosti, bude potrebné zmeniť na nej meno.   

 

6.  Správy z rokovania komisií pri OZ v Drahovciach 

 

Komisie zasadnutia nemali. 

 

7.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu 

s názvom „Zberný dvor v obci Drahovce“ 

 

Podkladom ku žiadosti o dotáciu  na vybudovanie zberného dvora je schválené uznesenie. 

 

Hlasovanie  č. 4: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach po prerokovaní schvaľuje: 

 predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia za  účelom realizácie projektu: „Zberný dvor v obci Drahovce“,  
 realizovaného v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72, prioritná os 1. Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, inves-

tičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s 

investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, ako aj v súlade so špecifickým cieľom: 1.1.1 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, ktorého ciele sú v súlade s platným územ-

ným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu, ktoré sú 

rozdielom celkových oprávnených výdavkov projektu pred zohľadnením miery finančnej me-

dzery a schváleného NFP vo výške 5%, t. j. 12 970,95 EUR s DPH,  

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, 

 súhlas obecného zastupiteľstva pre starostu s uzavretím zmluvy o NFP, vrátane dodatkov na re-

alizáciu projektu. 

 
ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

8. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľom 

Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce  

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

 
Hlasovanie  č. 5: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach  

1. schvaľuje 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce: časť parcely reg C-KN č. 95/1 zastavaná plocha evidovaná na 

katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 1800.   

Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 95/60, druh pozemku zast. plocha o výmere 81 m2 odčlenená 

z parcely C-KN č. 95/1 vedená na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa 

geometrického plánu č. 68/2022, ktorý vyhotovila dňa 19.09.2022 Ing. Alexandra Matyšáková, 

Jozefská 14, Piešťany, IČO: 50733486, úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny 

odbor pod číslom G1-713/2022 dňa 22.9.2022. 

Predmet prevodu bude predaný do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1: Ing. 

Michal Kristek, rod. Kristek bytom Drahovce, Štefánikova 707/37 a manž. Martina Kristeková, rod. 

Michalčíková Drahovce, Vážska 815/13. 

Kúpna cena je vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom 1.620,00 EUR, slovom tisícšesťstodvadsať 

eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku C-KN č. 95/60 v 

prospech obce Drahovce a to bezodplatne. 

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. 

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. 

2. poveruje 
starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.    

 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

9. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľovi Brna 

Ľubomír Piešťany 

 

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

 

Hlasovanie  č. 6: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach  

1. schvaľuje 
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prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Drahovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce: časť parcely E-KN č. 2485/1 ostatná plocha evidovaná na 

katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 2853.   

Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 2485/5 o výmere 86 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 2485/1, 

vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-160/2021, ktorý vyhotovil 

dňa 29.10.2021 Geodetická kancelária – GeoGlobe s.r.o., Vajanského 28, Piešťany, IČO: 43793657, 

úradne overeného Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-815/2021 dňa 

9.11.2021. 

Predmet prevodu bude predaný do vlastníctva Brnu Ľubomíra, bytom Piešťany, Bratislavská 111 

v podiele 1/1. 

Kúpna cena je vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom 1.720,00 EUR, slovom 

jedentisícsedemstodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na 

pozemku C-KN č. 2485/5 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne. 

Kupujúci uhradí 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. 

2. poveruje 
starostu obce podpísaním zmluvy. 

 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

10. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 11 a 12/2022 

 

Starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 11/2022 a 12/2022. 

 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2022 zobralo obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na 

vedomie. Ide o účelovo viazané príjmy a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu. 

 

Hlasovanie  č. 7: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje zníženie rozpočtu bežných 

výdavkov v programe 05 Ochrana životného prostredia podprogram 05 1 Nakladanie s odpadmi 

položka – štandardná údržba miestnych komunikácií o 1.000,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 8: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet bežných výdavkov v 

programe 09 Vzdelávanie podprogram 09 1 2 Primárne vzdelávanie položka následná monitorovacia 

správa – zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ vo výške 1.000,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 9: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje zníženie rozpočtu kapitálových 

výdavkov v programe 01 1 1 Výkonodarné a zákonodarné orgány položka dodávka a montáž výťahu 

v budove OÚ vo výške 12.000,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 
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PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

Hlasovanie  č. 10: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet kapitálových výdavkov 

v programe 08 1 Rekreačné a športové služby položka ohrev teplej vody v budove štadióna vo výške 

12.000,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Chudá Ľubica, Majtán Martin, Marek Peter, Ing. Spišák Peter, 

Surový Juraj, Vasi Jozef (8) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: - 

 

11. Rôzne 

 

Bez príspevku. 

 

12.  Diskusia 

 
Bez príspevku. 

 

13.  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne jednanie. OZ ukončil 24.10.2022 

o 19:47 hod. 

 

 

V Drahovciach 24.10.2022                    

 

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

 

 

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

                                                                                                                    Ledecký Miroslav 

                                                                                                               starosta obce Drahovce 

 

 

 

Chudá Ľubica ..................................            Ing. Spišák Peter ....................................... 

                                          overovateľ                                                     overovateľ 


