
1/8 

Zápisnica 
z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Drahovciach, ktoré sa konalo dňa 07.12.2022  

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. 

Rusnák Rastislav) 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 24.10.2022 a 16.11.2022 

3. Informácie starostu obce 

4. Odpovede na interpelácie poslancov 

5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce 

6. Žiadosť o finančný príspevok – Lekárovci band 

7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 13/2022 a 14/2022 

8. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025 

10. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2023 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania, čerpania a vyúčtovania dotácií 

z rozpočtu obce Drahovce za rok 2021 

13. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

14. Schválenie kompetencie pre starostu obce - presun finančných prostriedkov na bežné výdavky 

v rámci jednotlivých programov rozpočtu 

15. Schválenie sobášiaceho  

16. Informácia o poverení zástupcu starostu 

17. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Julínyová Kamila 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Záver       

 

Hlasovanie  č. 1: schválenie zverejneného programu.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (8) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Návrhy na doplnenie a vypustenie bodov programu neboli podané. 

 

Hlasovanie  č. 2: schválenie overovateľov zápisnice: Bednár Michal, Horúcka Martin. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (8) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 24.10.2022 a 16.11.2022 

 

Materiály dostali poslanci vopred.  
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Pripomienky ani otázky neboli žiadne. 

Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie. 

 

 

 

3. Informácie starostu obce 

 

Včera sa konal kontrolný deň projektu kanalizácie. Doteraz je prevedených 65 % prác, 

vyfakturovaných je 18 %, faktúra za ostatné prevedené práce je v štádiu prípravy. Čistička je na 99 % 

hotová, do konca roku by mala byť dokončená časť obce po Hlavnú ulicu. Dodatok k zmluve týkajúci 

sa navýšenia finančných prostriedkov vo výške cca 1.000.000 EUR z dôvodu zvýšenia cien je na 

kontrole. Čo sa týka doplnenia projektu kanalizácie o Záhradnú ulicu momentálne kompletizujeme 

doručené vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k územnému rozhodnutiu. 

 

Vodozádržné opatrenia – verejné obstarávanie bolo ukončené, sme pred podpisom zmluvy.   

 

Začíname riešiť projekt zateplenia kultúrneho domu z fondu obnovy - dnes boli projektanti na 

obhliadke, dostali pokyny ako a čo majú zapracovať v súlade s podmienkami výzvy. 

 

Detské ihrisko na štadióne – zmluva je už podpísaná, dnes bolo v súlade s podmienkami zmluvy a na 

základe žiadosti ministerstva odoslané oznámenie, že projekt nebudeme realizovať do konca tohto 

kalendárneho roku. 

 

Zberný dvor – kompletizujeme vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií ako podkladov 

potrebných k vydaniu stavebného povolenia.  

 

Máme objednaný potrebný počet žltých nádob do domácností na zber plastov, tetrapakov a kovov. 

Nádoby nahradia žlté vrecia a budú sa distribuovať a čipovať po novom roku.  

Podľa dnešných výsledkov predpokladáme v komunálnom odpade šetrenie vývozu odpadu o 150 ton 

menej ako bolo v minulom roku. 

 

 

 

4.  Odpovede na interpelácie poslancov 

 

Ing Spišák Peter – je v pláne riešiť situáciu na cintoríne: korene stromov ničia hroby a sovy ich 

znečisťujú. 

Starosta – nemôžeme odstrániť všetku zeleň a stromy z cintorína, iba tie, ktoré sú suché a to je aj 

naplánované. Problém so sovami je pretrvávajúci, keď odstránime strom na ktorom sa zdržujú, prejdú 

na iný. Stále hľadáme riešenie. 

Starosta – čo sa týka stromov, tri týždne sa zaoberá projektom „Zelené obce“. Zajtra má firma prísť 

hĺbiť jamy, no nie všetky umiestnenia sú jasné. V schválenom projekte je uvedený počet stromov, 

ktorý pôjde na určenú parcelu bez určenia konkrétneho miesta. Napr. pri kultúrnom dome sa 

plánovaný počet ani nevojde do priestoru pričom treba mať na zreteli, že v tejto časti obce sú uložené 

mnohé káble, starosta sa obáva pretrhnutia. Na ďalšej parcele sú plánované pod vysokým napätím, 

čo nám elektrárne zrušia hneď ako prídu na kontrolu. Informácia, že tieto káble sa majú prekladať je 

nepodstatná, nakoľko ešte stále sú na mieste. Projekt „Zelené obce“ je samozrejme určitú dobu po 

výsadbe monitorovaný, nie je možné stromy odstrániť alebo vysadiť na inú parcelu.  

 

Ing. Kristek Denis – tlmočí podnet od rodičov, poriešiť parkovisko pred školou, vedľa parkovacích 

miest sú mláky. 

Starosta – pracovníci už majú naplánované odkopanie terénu okolo, aby voda odtekala.  
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5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce   

 

Pani Današová Emília – žiada riešenie jej problému: stará sa o dvoch ľudí, ktorí používajú plienky, 

odpad separuje, ale aj tak jej nepostačuje smetná nádoba, pýta sa, či sú úľavy pre ZŤP občanov. 

Starosta – tento problém máme vyriešený pre všetkých občanov obce rovnako. Môžu si prísť prevziať 

na obecný úrad vrecia, do ktorých budú dávať iba hygienické potreby a po naplnení ich označené 

nálepkou odvezú na zberný dvor. Za túto možnosť odpad neplatia žiadny poplatok, iba vyvezú na 

vlastné náklady vrecia na zberný dvor. Pre občanov ZŤP úľavy nie sú. V našej obci občan platil 20 

eur za komunálny odpad v roku 2022 a výška sa nemení ani nasledujúci rok. Tak isto sa nezvyšujú 

ani dane. Môžete si porovnať s obcami po okolí. Pre imobilných seniorov poskytujeme dovoz obedov 

zadarmo, príspevok na obedy, opatrovateľskú službu a do minulého roku sme dávali aj darčekové 

krabičky k vianociam. Od darčekových krabičiek sme z určitých dôvodov upustili. 

Pani Današová odmieta voziť vrecia na zberný dvor, sú pre ňu ťažké, nebude ich voziť, ani si ich 

nebude dávať do svojho auta, aby si ho neznečistila. Očakáva riešenie od obce. 

Pán Bednár Michal – komu nevyhovuje toto riešenie zadarmo, môže si požiadať nádobu navyše za 

poplatok 80 EUR ročne. 

 

 

6.  Žiadosť o finančný príspevok – Lekárovci band 

 

Starosta prečítal žiadosť o finančný príspevok pre drahovskú kapelu Lekárovci band vo výške 1.500 

EUR na nákup chýbajúcich komponentov zvukovej a spevovej aparatúry. Prvú žiadosť o príspevok 

vo výške 2.100 EUR dávali v apríli,  ale nebola schválená.  

Poslanci po rozprave žiadosť zobrali na vedomie a odporúčajú doplniť ju o návrh činnosti kapely 

Lekárovci band pre obec. 

 

Na rokovanie sa dostavil poslanec Ing. Rusnák Rastislav (18.30 hod.). 
 

 

7.  Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 13/2022 a 14/2022 

 

Starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 13/2022 a 14/2022.  

Rozpočtové opatrenie č. 13/2022 schvaľovali po jednotlivých položkách. 

 
Hlasovanie  č. 3: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet bežných výdavkov v 

programe 08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo, 08 2 Kultúrne služby, položka: Príspevok – 10. výročie 

Dobreta vo výške 2.000,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 4: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje navýšenie rozpočtu bežných 

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

program, Mikuláš o 700,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 5: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet pre originálne 

kompetencie – materská škola, školská jedáleň, školský klub – navýšenie mzdových prostriedkov o 

19.683,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 
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Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 6: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje zníženie rozpočtu kapitálových 

výdavkov v podprograme 01 1 1 Výkonodarné a zákonodarné orgány, položka dodávka a montáž 

výťahu v budove OÚ o 5.700,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

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

výdavkov v podprograme 06 2 Správa a údržba zelene, položka vodozádržné opatrenia – spoluúčasť 

o 19.683,00 EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

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

v podprograme 08 2 Kultúrne služby, položka čistiaci stroj do kultúrneho domu vo výške 3.000,00 

EUR.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 
Návrh na zmenu rozpočtu č. 14/2022 v príjmovej aj výdavkovej časti bežného rozpočtu sa týka 

navýšenia účelovo viazaných finančných prostriedkov na dotáciu - pomoc odídencom vo výške 

3.150,00 EUR, dotácia na voľby vo výške 3.241,04 EUR, dotácia na NNFP - školstvo vo výške 

10.841,00 EUR a dotácia na NFP – školstvo vo výške 9.177,00 EUR. Návrh na zmenu rozpočtu č. 

14/2022 poslanci zobrali na vedomie.  

 

 

8. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025 

 
Starosta poprosil poslancov o zaslanie pripomienok k návrhu rozpočtu vopred písomne, aby sme 

pripravili a zaslali odpoveď, stanovisko či vysvetlenie ešte pred zasadaním OZ. Keďže žiadna 

pripomienka neprišla, starosta má  za to, že všetci sú s návrhom rozpočtu dostatočne oboznámení a 

stotožnení. 

 

Starosta predložil poslancom návrh na doplnenie návrhu rozpočtu o zmeny, ktoré nastali po 

predložení materiálov: 

 

Program 01 Všeobecné verejné služby 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2023 poskytovaná Mgr. Meszárošom vo výške 462,00 

EUR mesačne (v roku 2022 to bolo 420,00 EUR mesačne - navýšenie je z dôvodu inflácie).  

V pôvodnom návrhu rozpočtu je 5.040,00 EUR, nový návrh je 5.544,00 EUR.   

 

Financovanie spoločného úradu samosprávy 
Podiel  1 obyvateľa bol 0,50 EUR na počet obyvateľov obce. Vzhľadom na vývoj situácie na úseku  

energií a valorizácii platov zamestnancov spoločného stavebného úradu sa zvyšuje príspevok  

na 0,60 EUR.      
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V pôvodnom návrhu rozpočtu je výška 15.498,00 EUR, nový návrh je 18.597,00 EUR. 

 

Program 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
Adventný program, Mikuláš – pôvodný návrh je 1.000,00 EUR, nový návrh je 1.700,00 EUR (ani 

tento rok 1.000,00 EUR nepostačovalo). 

Vytvorenie hrobových miest – nový návrh je 5.000,00 EUR (v rozpočte roku 2022 bola čiastka 

10.000,00 EUR, neminula sa, preto ju presúvame do roku 2023). 

  

Po zapracovaní vyššie uvedených návrhov bude výsledok hospodárenia pre rok 2023 cca 229 tisíc 

EUR. 

Aby ste mohli túto čiastku využiť  pri zmene rozpočtu v priebehu budúceho roku nielen na  

kapitálové ale i bežné výdavky, je potrebné v návrhu rozpočtu pre rok 2023 v kapitálových 

výdavkoch navrhovanú sumu na projekt -  vodozádržné opatrenia - schváliť čerpanie  z rezervného 

fondu v plnej výške 360.500 EUR. (Výška rezervného fondu je 376 928,19 EUR). 

 

Otázky k návrhu rozpočtu, ktoré predložili poslanci Surový Juraj, Ing. Kristek Denis, Ing. Spišák 

Peter boli zodpovedané a návrh rozpočtu bol prerokovaný. 

 

 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025 

 

PhDr. Opáleková Zlatica, hlavná kontrolórka obce odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

Drahovce na roky 2023-2025 predložila vopred písomne a potvrdzuje v ňom súlad návrhu rozpočtu 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami obce Drahovce, 

dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce aj metodickú správnosť predloženého návrhu 

programového rozpočtu. Na základe svojich zistení odporúča Obecnému zastupiteľstvu 

v Drahovciach návrh rozpočtu obce na rok 2023 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2024-2025 

zobrať na vedome.  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025 poslanci 

zobrali na vedomie. 

 

 

10. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2023 

 

Hlasovanie  č. 9: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje návrh rozpočtu obce Drahovce na 

rok 2023 vrátane predložených zmien. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2024 – 2025 berie obecného zastupiteľstvo na vedomie. 

 

Hlasovanie  č. 10: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje čerpanie na projekt vodozádržné 

opatrenia vo výške 360.500,00 EUR z rezervného fondu. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

 

PhDr. Opáleková Zlatica, hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 
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polrok 2023. Návrh bol zverejnený zákonom predpísanú dobu. 

 

Hlasovanie  č. 11: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania, čerpania a vyúčtovania 

dotácií z rozpočtu obce Drahovce za rok 2021 

 

PhDr. Opáleková Zlatica kontrolovala poskytovanie, čerpanie a vyúčtovanie dotácií z rozpočtu obce 

Drahovce za rok 2021 a dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov so zameraním na administratívnu finančnú kontrolu. Celý materiál 

poslala poslancom vopred. Konštatovala, že zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov so zameraním na administratívnu finančnú kontrolu bol vo všetkých prípadoch 

dodržaný. Iba vyúčtovanie nebolo podané cez podateľňu obecného úradu, čím sa nedalo overiť 

dodržanie VZN č. 14/2019 o podmienkach poskytovania dotácií - termín vyúčtovania. Poslanci 

zobrali správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly na vedomie. 

 

 

13. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

 

Starosta navrhol poveriť zvolávaním a vedením OZ v prípadoch uvedených v zákone o obecnom 

zriadení pána Bednára Michal.  

Hlasovanie  č. 12: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach poveruje podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona 

o obecnom zriadení poslanca Bednára Michala za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o 

obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

Pán Bednár Michal s poverením súhlasí. 

 

 

14.  Schválenie kompetencie pre starostu obce - presun finančných prostriedkov na bežné 

výdavky v rámci jednotlivých programov rozpočtu 

 

Starosta predložil na schválenie kompetenciu pre starostu obce presunúť finančné prostriedky na 

bežné výdavky v rámci jednotlivých programov rozpočtu tak, aby nebola prekročená celková 

rozpočtom schválená čiastka tohto konkrétneho programu. 

Nakoľko však táto kompetencia je schválená uznesením z predošlého obdobia, ktoré platnosť 

nestratilo, nie je potrebné opätovné schvaľovanie.  

Poslanci zobrali na vedomie, že predmetná kompetencia starostu naďalej trvá. 

 

 

15.  Schválenie sobášiaceho 

 

Starosta navrhol poveriť funkciou sobášiaceho okrem starostu aj pána Bednára Michala. 

Hlasovanie  č. 13: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o 

rodine schvaľuje pre toto volebné obdobie poverenie sobášiaceho pre starostu obce Ledeckého  
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Miroslava a poslanca Bednára Michala.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

Pán Bednár Michal s poverením súhlasí. 

 

 

16.  Informácia o poverení zástupcu starostu 

 

Starosta oznámil poslancom, že vykonávaním funkcie zástupcu starostu v súlade s § 13b ods.1 zák. 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslanca Bednára Michala. 

Pán Bednár Michal funkciu prijal. Starosta verí, že spolupráca bude výborná.  

Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

17.  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Julínyová Kamila 

 

Žiadosť pani Julínyovej Kamily aj predložený geometrický plán poslanci dostali vopred. Po rozprave 

k téme poslanci žiadosť zobrali na vedomie.  

Starosta navrhol stanoviť pracovnú skupinu troch poslancov, ktorá vykoná obhliadku na mieste 

a navrhne riešenie. 

Okrem tejto žiadosti pracovná skupina zistí stav a navrhne riešenie v časti zákruty zo Šálkovej ulice 

na Tichú. 

 

Hlasovanie  č. 14: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje zriadenie pracovnej skupiny 

v zložení: Surový Juraj, Bednár Michal a Nitka Ivan na vykonanie obhliadky pozemku súvisiaceho 

so žiadosťou pani Julínyovej Kamily a preverenie stavu a návrh riešenia v časti zákruty zo Šálkovej 

ulice na Tichú.  

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

18. Rôzne 

 

Starosta: dodávateľ stravy pán Majerník oznámil navýšenie cien od 1.1.2022 za stravnú jednotku zo 

4,50 EUR na 5,20 EUR. Obec teraz prispieva dôchodcom s pobytom v obci Drahovce sumou 0,80 

EUR na obed, takže senior platí 3,70 EUR za jeden obed.  

Poslanci v rozprave zvažovali, či ponechať celú sumu zvýšenia na seniorov alebo navýšiť príspevok 

obce. Zhodli sa príspevok obce zvýšiť o 0,40 EUR, čím sa zvýši cena pre dôchodcov o 0,30 EUR.  

Hlasovanie  č. 15: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje od 1.1.2023 príspevok na obed 

odobratý z výdajne stravy obecného úradu pre dôchodcu s pobytom v obci Drahovce vo výške 1,20 

EUR. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Pán Surový Juraj – tlmočil požiadavku pána Brnu, zrušiť vecné bremeno na časť pozemku, ktorú 

odkupuje od obce Drahovce.  

Starosta – pán Brna má odpredaj časti obecného pozemku odsúhlasený uznesením. Telefonoval na 

úrad ohľadom žiadosti zrušiť vecné bremeno a dostal informáciu, ak požaduje zmenu alebo zrušenie 
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schváleného uznesenia OZ, musí predložiť písomnú požiadavku. Zatiaľ sme od neho nič nedostali. 

Po rozprave dospeli prítomní k nutnosti vykolíkovať predmetnú parcelu, nakoľko podľa mapy nie je 

celkom zrejmá hranica pozemku. 

 

Pán Nitka Ivan – na Majeri pri autobusovej zastávke by bolo žiadúce zrealizovať chodník a vyznačiť 

priechod pre chodcov. 

Starosta – bude sa tomu venovať, požiada projektanta o stanovenie ceny na projekt chodníka. 

 

 

19.  Diskusia 

 
Bez príspevku. 

 

 

20.  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil 07.12.2022 o 19:45 hod. 

 

 

 

 

V Drahovciach 07.12.2022                    

 

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

 

 

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

                                                                                                                    Ledecký Miroslav 

                                                                                                               starosta obce Drahovce 

 

 

 

Bednár Michal ..................................            Horúcka Martin ....................................... 

                                          overovateľ                                                     overovateľ 


