ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Dražkovce
konaného dňa 27.04.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: p. Jozef Sitár, Ing. Zdenko Šalaga

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácie o akciách
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Ad 1/ Na úvod prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce p. Viera
Šalagová. Konštatovala, že je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Za zapisovateľku bola určená : p. Miriam Leštinská
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Jaroslav Dom, p. Marek Šimko
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Vladimír Pleško, Ing. Eduard Záborský
Hlasovanie poslancov:
Za: Miriam LEŠTINSKÁ, Marek ŠIMKO, , Ing. Eduard ZÁBORSKÝ, Jaroslav Dom, Vladimír
PLEŠKO
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predložený návrh na zloženie návrhovej komisie bol schválený.
- Návrhy Uznesenia zastupiteľstva č. 08/2017,č. 09/2017 a č. 10/2017 zo dňa 27.04..2017
boli schválené.

Ad 2/ Starostka obce p. Viera Šalagová dala návrh na schválenie programu zasadnutia,
ktorý bol zverejnený a poslancom spolu s pozvánkou doručený.
Hlasovanie poslancov:
Za: Jaroslav DOM, Miriam LEŠTINSKÁ, Marek ŠIMKO, Ing. Eduard ZÁBORSKÝ, Vladimír
PLEŠKO
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predložený návrh programu zasadnutia bol schválený.
- Návrh Uznesenia zastupiteľstva č. 11/2017 zo dňa 27.04..2017 bol schválený.
Ad 3/ - Starostka obce p. Viera ŠALAGOVÁ informovala poslancov obecného zastupiteľstva
o plnení predchádzajúcich uznesení a otázka ubytovania občana p. Figuru sa nedá riešiť,
nakoľko p. Figura nesúhlasí so žiadnym predloženým riešením. Ostatné body sú splnené.
Ad 4/ Starostka obce p. Viera Šalagová informovala poslancov o pripravovaných akciách:
03.06.2017 o 10:00 -14:00 MDD spolu s Odborovým zväzov PZ SR v Martine v areály ihriska
Dražkovce. Občerstvenie párky, guláš. Za poslancov sa zúčastní p. Jaroslav Dom, p. Marek
Šimko a p. Miriam Leštinská.
Program spoločne s PZ- policajné vozidlá, motorky, psovodi, kriminalistický technik, zoskok
padákom, vozenie v koči, maľovanie na tvár, rôzne súťaže.
Ďalšie akcie:
17.06.2017 deň obce Horný Kalník spolu s oslavami Dobrovoľného hasičského zboru
Horného Kalníka
18.06.2017 ukončenie letnej sezóny mladší,starší žiaci- futbalisti TJ Družstevník Dražkovceareál ihriska- za poslancov Ing. Eduard Záborský a p. Vladimír Pleško
24.06.2017- oslavy obce Mošnov- družobná obec- návšteva našich občanov do Mošnova.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Poslanci sa dohodli na termíne osláv 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dražkovce:
08.07.2017 –sobota , bude pracovné stretnutie na upresnenie programu akcie.
Hlasovanie poslancov:
Za: Jaroslav DOM, Miriam LEŠTINSKÁ, Marek ŠIMKO, Ing. Eduard ZÁBORSKÝ, Vladimír
PLEŠKO
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predložený návrh termínu osláv bol schválený.
- Návrh Uznesenia zastupiteľstva č. 12/2017 zo dňa 27.04.2017 bol schválený.

Ad5/ -Starostka obce p. Viera ŠALAGOVÁ oznámila poslancom o stave potokov
v Dražkovciach a o prebiehajúcej pravidelnej kontrole povodia Váhu-na niektorých miestach
treba koryto prečistiť.
-Starostka obce p. VIERA ŠALAGOVÁ informovala zastupiteľstvo o plánovanej výstavbe v
lokalite ,,Farské,, KU Dolný Kalník a hlavne o plánovanej cestnej komunikácii.
-Starostka obce p. Viera ŠALAGOVÁ oznámila poslancom - počet 22 detí zapísaných do 1.
ročníka ZŠ Dražkovce.
Ad6 / Obecné zastupiteľstvo a starostka obce diskutovali o možných riešeniach dopravnej
situácie , hlavne parkovanie motorových vozidiel na obecných komunikáciach.

Ad7/ Na záver prítomným poďakovala za účasť a zasadanie ukončila starostka obce p. Viera
ŠALAGOVÁ.
Zapísala: Miriam Leštinská

V Dražkovciach, dňa 27.04..2017
Overili: Jaroslav Dom .......................................
Marek Šimko .............................................

UZNESENIE
zo 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27.04.2017
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Dražkovce určuje za zapisovateľku p. Miriam
Leštinskú.
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo obce Dražkovce určuje za overovateľov zápisnice
Jaroslava Doma a p. Mareka Šimku
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo obce Dražkovce schvaľuje členov návrhovej komisie

Vladimíra Plešku a Ing. Eduarda Záborského
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo obce Dražkovce schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo obce Dražkovce schvaľuje termín osláv prvej písomnej
zmienky obce Dražkovce na 08.07.2017 a zároveň zrušenie športového dňa obce pre
rok 2017.

Overila návrhová komisia:
Vladimír Pleško

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

Ing. Eduard Záborský

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

Starostka obce:
Viera Šalagová

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

