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Zápisnica 
z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Drahovciach, ktoré sa konalo dňa 17.1.2023  

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 7 poslancov (ospravedlnený: Ing. 

Rusnák Rastislav a Ing. Spišák Peter) 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 7.12.2022 

3. Informácie starostu obce 

4. Odpovede na interpelácie poslancov 

5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce 

6. Správa pracovnej skupiny k žiadostiam občanov  

7. VZN obce Drahovce č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Drahovce   

8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1/2023 

9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolách vykonaných v roku 2022 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver       

 

Hlasovanie  č. 1: schválenie zverejneného programu.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Návrhy na doplnenie a vypustenie bodov programu neboli podané. 

 

Hlasovanie  č. 2: schválenie overovateľov zápisnice: Ing. Dzuro Róbert, Nitka Ivan. 

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 7.12.2022 

 

Materiál dostali poslanci vopred.  

Pripomienky ani otázky neboli žiadne. 

Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie. 

 

 

3. Informácie starostu obce 

 

Budovanie kanalizácie - na štvrtok sa nám ohlásila z ministerstva kontrola vetvy „K“, nakoľko firma 

predložila na úhradu faktúru za prevedené práce viac ako milión eur a v takom prípade okrem 

kontroly dokumentácie, ministerstvo uskutočňuje aj kontrolu na mieste. Ku kontrole sú prizvaní 
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zástupcovia zhotoviteľa, stavebný dozor, technický dozor, externý manažment, koordinátor BOZP. 

Zároveň v tento deň prebehne aj kontrolný deň stavby.  

Pripravuje sa projektová dokumentácia k zmene uloženia kanalizácie v telese cesty. Po predbežnom 

odsúhlasení predložíme žiadosť o zmenu vrátane dokumentácie na odsúhlasenie na ministerstvo.  

Požiadali sme o vydanie územného rozhodnutia na dopojenie Záhradnej ulice. Po vydaní územného 

rozhodnutia sa vypracuje projekt pre stavebné povolenie a podáme žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia. 

Po viacerých starostových urgenciách firma začala s dosýpaním výkopov.  

 

Koncom minulého roku nám prišli na účet finančné prostriedky na vybudovanie detského ihriska na 

štadióne, aj keď sme posielali vyjadrenie, že realizácia bude v tomto roku.  

 

Z Ministerstva kultúry sme dostali Rozhodnutie o schválení NFP na projekt Modernizácia a inovácia 

kultúrneho domu za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19. Žiadosť bola 

podaná koncom roka 2021 a zahŕňa výmenu vstupných dverí na senzor, bezbariérovú dezinfekčnú  

bránu, germicídne žiariče, výmenu obkladu v sále kultúrneho domu, zvuková a svetelná technika, 

opony, skladacie stoly a stoličky.  

 

Vodozádržné opatrenia – víťazná firma do utorku predkladá požadované doklady, potom príde 

k podpisu zmluvy.  

 

Starosta – výrub 23 stromov s platným povolením na výrub na Kalvárii bol pozastavený, nakoľko po 

obci koluje petícia za záchranu týchto stromov. Autormi petície sú bývalí členovia komisie životného 

prostredia v minulom volebnom období. Požadujú nové dendrologické posudky a tomografické 

merania pre stromy, pre ktoré boli dendrologické posudky vypracované v roku 2014 pri príprave 

projektu „Rekonštrukcia zelene na ulici Kalvária“. Po telefonickom rozhovore s dendrológmi sa títo 

odborníci divili, kto žiada nový posudok po 8 rokoch na strom určený vtedy k vypíleniu - stav stromu 

sa mohol zmeniť len k horšiemu.   

Stratégia obce je vypíliť stromy, ktoré ohrozujú život a majetok ľudí a majú odborníkom povolený 

výrub, vyfrézovať pne, zasadiť jednorazovo celú ulicu. Veľa stromov je spílených zhora, kde zateká 

a sú zvnútra hnilé, niektoré sú hnilé a deravé v strede kmeňa. Po Kalvárii chodia ľudia do kostola, 

prechádzajú sa mamičky s deťmi, treba aby bola bezpečná. 

Zástupca starostu Bednár Michal – z rozhovoru s Ing. Becherom Denisom vyrozumel, že tvorcovia 

petície navrhujú spíliť 4-5 najkritickejších stromov. Ostatné stromy navrhujú vyrúbať v etapách, 

postupne podľa naliehavosti, zabezpečiť, aby odborníci kontrolovali priebežne ich stav a každoročne 

poskytovali odbornú starostlivosť. Život starých stromov by sa mohol touto starostlivosťou predĺžiť 

o 8-10 rokov – ich stratégia teda je, predĺžiť život každého starého stromu čo najdlhšie, ako to bude 

možné.   

Starosta – na tento účel bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte, na tento rok máme 

10.000 eur vyčlenených na novú výsadbu, uvidíme, či to bude stačiť. Ing. Bechera Denis navrhoval 

do rozpočtu pre tento rok sumu 25.000 eur na vypracovanie odborných posudkov, odborné ošetrenie 

stromov, výsadbu nových stromov. Treba mať na pamäti aj to, že v súčasnosti robíme investičné akcie 

ako napr. kanalizácia, vodozádržné opatrenia, zvyšujú sa ceny energií a tak musíme plánovať 

hospodárne a účelne. Okrem toho, keď pri vetre spadne strom a spôsobí ujmu na zdraví, živote alebo 

majetku, kto bude za to zodpovedný? 

Pán Surový Juraj – nechce, aby ulice boli nebezpečné pre ľudí, choré a ohrozujúce stromy treba 

odstrániť.  

Pán Rusnák Igor – vždy po vetre je na Kalvárii plno spadnutých suchých konárov. Ako obyvateľ ulice 

Kalvária by vypílil všetky staré stromy a urobil novú výsadbu. 

Starosta s poslancami ďalej diskutovali o nárokoch na rozpočet v prípade, ak by sa rozhodli spíliť 

všetky stromy povolené na výrub a nová výsadba by sa robila na celej Kalvárii. Táto rozprava bola 

ukončená nutnosťou získať cenové ponuky mladých stromkov, čo zabezpečí starosta a následne zvolá 

stretnutie poslancov. 
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Obec Drahovce mala stanovenú cenu vody do konca roku 2022 vo výške 0,5333 EUR za 1 m3. 

Koncom roka 2022 sme museli podať žiadosť o stanovenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody na 

rok 2023. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal potvrdenie o cene na obdobie od 1.1.2023 do 

31.12.2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia podľa ktorého je maximálna cena za 

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,6557 EUR za 1 m3. Do výpočtu ceny 

vstupujú všetky náklady spojené s prevádzkou vodovodu. Návrh starostu je, zatiaľ cenu za vodu 

nemeniť, ponechať vo výške 0,33 EUR za 1 m3. 

 

 

4.  Odpovede na interpelácie poslancov 

 

Interpelácie neboli žiadne. 

 

 

5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce   

 

Pani Današová Emília – pýta sa, či je nejaká zmena ohľadom informácií z minulého zasadnutia OZ 

ohľadom váženia komunálneho odpadu. 

Starosta – zámerom obce je odovzdať občanom žltú nádobu na triedený odpad a čipovať modrú 

nádobu na papier a nádobu na komunálny odpad v jednom termíne. Z dôvodu predĺženia termínu 

dodávky žltých nádob na triedený zber sa čipovanie zberných nádob a následné váženie odpadu začne 

po dodávke žltých nádob, predpokladáme, že to bude v jarných mesiacoch. Do tejto doby budú určené 

pravidlá týkajúce sa občanov so zvýšeným množstvom hygienického odpadu. 

 

Pani Hudecová položila otázku ohľadom riešenia situácie s parkovaním pred začiatkom vyučovania  

pred základnou školou.  

Starosta – pani riaditeľka bola upovedomená, že parkovisko nie je určené pre zamestnancov. Situácia 

sa dá riešiť vybratím terénu pod úroveň cesty a následným vysiatím novej trávy, prípadne uložením 

zatrávňovačov. Odkopanie terénu a dosypanie drte situáciu rieši iba dočasne, kým nenaprší. 

Zamestnanci by mohli využívať parkovanie v areáli školy a od Hviezdoslavovej ulice. 

 

Pani Današová Emília upozornila na barinu pri šenku a žiada o riešenie, situácia je tam nebezpečná. 

Starosta – čistenie, ktoré sme urobili pomohlo na krátky čas. Obec nemôže investovať do cudzieho 

majetku a táto cesta patrí správe ciest. Starosta bude opätovne žiadať nápravu od správy ciest. 

Poslanci diskutovali aj o iných miestach v obci, kde je potrebný zásah, aby počas dažďov voda 

odtekala z cesty, napríklad na ulici Lazy smerom z Hlavnej cesty.  

 

 

6.  Správa pracovnej skupiny k žiadostiam občanov  

 

Zástupca starostu Bednár Michal informoval za pracovnú skupinu o stretnutí so žiadateľmi o 

odkúpenie časti obecného pozemku. Spoločne prehodnotili situáciu, výsledkom jednania je 

odporučenie pracovnej skupiny predložiť novú žiadosť a prepracovať geometrický plán. 

 

Hlasovanie  č. 3: OZ v Drahovciach zamieta pôvodnú žiadosť Ing. Julínyovej o kúpu pozemku 

a odporúča predložiť novú žiadosť a geometrický plán.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

7.  VZN obce Drahovce č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
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škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Drahovce   

 

PhDr. Opáleková Zlatica – návrh VZN č. 1/2023 sa týka zmeny finančného pásma. Školská jedáleň 

ZŠ s MŠ Drahovce je zaradená do 3. finančného pásma, deti MŠ a žiaci ZŠ sú zaradení do finančného 

pásma A, zamestnanci a cudzí stravníci do finančného pásma B.  

 
Hlasovanie  č. 4: OZ v Drahovciach schvaľuje návrh VZN obce Drahovce č. 1/2023 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Drahovce.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 

 
Hlasovanie  č. 5: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje zvýšenie rozpočtu bežných 

príjmov – výnos dane z príjmov územnej samosprávy o 133.330,00 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 6: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje zvýšenie kapitálovej časti príjmov 

rozpočtu – finančné príjmové operácie - zostatok prostriedkov z minulých rokov o 34.601,00 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 7: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet bežných výdavkov 

v programe 05 Ochrana životného prostredia, podprogram 05 2 Nakladanie s odpadovými vodami, 

položka Splácanie úrokov z úveru – obecná kanalizácia vo výške 1.530,00 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

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

v programe 06 Bývanie a občianska vybavenosť, podprogram 06 2 Správa a údržba zelene položka 

Vodozádržné opatrenia – externý manažment vo výške 14.052,82 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 
Hlasovanie  č. 9: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet bežných výdavkov 

v programe 08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo,  podprogram 08 1 Rekreačné a športové služby, 

položka  Doplnenie detského ihriska pri kultúrnom dome vo výške 4.638,30 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      
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Hlasovanie  č. 10: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet bežných výdavkov 

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

Príspevok pre Lekárovci band vo výške 200,00 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 11: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet bežných výdavkov 

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

– sála kultúrneho domu – externý manažment vo výške 6.000,00 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 12: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet bežných výdavkov 

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

– sála kultúrneho domu – verejné obstarávanie vo výške 1.000,00 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 13: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet bežných výdavkov 

v programe 09 Vzdelávanie,  podprogram 09 1 2 Primárne vzdelávanie, položka Výmena radiátorov 

v školskej jedálni vo výške 2.619,31 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 14: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet kapitálových výdavkov 

v podprograme 08 1 Kultúrne služby, položka podpora plnenia funkcií rodiny – detské ihrisko – 

spoluúčasť vo výške 5.556,00 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

Hlasovanie  č. 15: Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach schvaľuje rozpočet kapitálových výdavkov 

v podprograme 08 2 Kultúrne služby, položka Projekt: sála kultúrneho domu – spoluúčasť vo výške 

10.530,00 EUR.  

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

Ivan, Surový Juraj (7) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolách vykonaných v roku 2022 

 

PhDr. Opáleková Zlatica, hlavná kontrolórka obce predložila v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení súhrnnú správu o kontrolách vykonaných v roku 2022.  

Pripomienky ani otázky neboli žiadne. 
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10. Rôzne 

 

Poslanec Surový Juraj – položil otázku, či Veselá krčma platí poplatky za prenájom terasy. 

Starosta – do 31.1. sa nahlasujú zmeny do daňových priznaní a potom sa vyrubuje daň. Rovnako 

budeme postupovať aj v prípade ostatných terás v obci. 

 

Starosta – podľa posledných zúčtovaní platieb nájomného za obecné byty sa ukázalo dosť neplatičov. 

Zmluvy sú uzatvorené na dobu určitú, niektoré budú končiť v tomto roku a dá sa predpokladať, že 

niektoré nebudú obnovené. 

 

Starosta – mal telefonát s potenciálnym investorom bytoviek v našej obci. Podrobnejšie informácie 

zatiaľ nemá, keď ich získa, oboznámi aj poslancov, prípadne dohodne stretnutie. 

 

 

11.  Diskusia 

 

Starosta – pri každom výpadku elektrickej energie má množstvo telefonátov a správ od občanov. 

Požiadal prítomných, aby občanov usmernili, že dodávateľom elektrickej energie nie je obec 

Drahovce a preto pri výpadku elektrickej energie treba poruchu nahlásiť dodávateľovi.  

 

Starosta – na poslednom zasadnutí avizovaná tvorba komunálneho odpadu v objeme 306 ton sa 

nenaplnila, za rok 2022 máme tvorbu podľa skutočnosti 296 ton.  

Ing. Kristek Denis – poukázal na dlhé časové úseky medzi vývozmi papiera a plastov. 

Starosta – termíny vývozov separovaného odpadu sme dostali len na 3 mesiace, preto sa dátumy ani 

neuvádzali do obecného kalendára. O termínoch rozhoduje Marius Pedersen, musíme čakať na ich 

rozpis. 

Zástupca starostu Bednár Michal – doplnil, že aj iné obce tak majú. Porovnával aj poplatok za 

komunálny odpad v okolitých obciach, u nás je to najmenej, občan platí 20 eur na rok za vývoz 

odpadu, ktorý je každých 28 dní. Poplatky v okolitých obciach sú od 28 do 40 eur, napr. obec Kočín-

Lančár má poplatok na občana za rok vo výške 28 eur za 13 vývozov za rok; Chtelnica 30 eur -vývoz 

každých 28 dní; Hubina 35 eur - 17 vývozov za rok, Krakovany 39 eur – vývoz každých 21 dní; 

Borovce 40 eur – 13 vývozov ročne; Banka 40 eur – vývoz každých 28 dní. 

 

Poslanec Majtán Martin – bude potrebné vyčísliť sumu a aspoň zreparovať strechy na dome smútku 

a kultúrnom dome - pri dažďoch pretekajú. 

 

 

12.  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil 17.1.2023 o 20:05 hod. 

 

V Drahovciach 17.1.2023                    

 

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

 

 

 

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

                                                                                                                    Ledecký Miroslav 

                                                                                                               starosta obce Drahovce 

 

 

Ing. Dzuro Róbert ..................................            Nitka Ivan ....................................... 

                                          overovateľ                                                     overovateľ 


