ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dražkovce konaného dňa 3.2.2022 o
18.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu obce Dražkovce.
Prítomní poslanci - Ing. Róbert Krasnec, p. Ján Štefanides, p. Marek Šimko. p. Jaroslav Dom , Ing.
Eduard Záborský
Ospravedlnený poslanci: Ing. Anna Smereková, Doc. MUDr.Branislav Kolarovszki PhD,
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu
4. Návrhy a pripomienky občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených k 31.12. 2021
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
8. Diskusia
9. Záver

Ad 1/ Na úvod prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka obce Eva Gáborová .
Konštatovala, že sú prítomní 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Ad 2/ Za zapisovateľa bol určený: p. Marek Šimko. Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jaroslav
Dom, p. Ján Štefanides. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Róbert Krasnec, Ing. Eduard
Záborský. Následne dala starostka hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie na zloženie
návrhovej komisie.
Za: Ing. Róbert Krasnec, p. Ján Štefanides, p. Marek Šimko. p. Jaroslav Dom , Ing. Eduard Záborský
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Predložený návrh na zloženie návrhovej komisie bol schválený.

Ad 3/ Starostka obce predložila návrh na schválenie programu zasadnutia uvedeného na pozvánke.
Hlasovanie poslancov
Za: Ing. Róbert Krasnec, p. Ján Štefanides, p. Marek Šimko. p. Jaroslav Dom , Ing. Eduard Záborský
Proti: 0 Zdržal sa: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

Ad 4/ Návrhy a pripomienky občanov.
-Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo zhromažďovaním sťažností, voči pridelenému pracovníkovi
z úradu práce a obyvateľovi obce Miroslavovi Rumanovi.
-p. Varga predložil návrh na zmenu biokoridoru v územnom pláne na parcelách 384/4, 384/8, 384/10
Obec ako zadávateľ osloví spracovateľa k vyjadreniu : Možnosť podľa priloženej žiadosti biokoridor
posunúť, alebo musí pre dodržanie ostatných nadväzujúcich náležitostí ostať tak ako bol zakreslený
v návrhu územného plánu.
-Ing. Ivan Kotry sa informoval ohľadom pripomienok k územnému plánu.
Pripomienky k územnému plánu boli zaslané spracovateľovi . Tento je povinný ich vyhodnotiť a do
územného plánu zapracovať alebo nezapracovať. Po vyhodnotení pripomienok budú
pripomienkujúci, ktorých pripomienky neboli akceptované, pozvaní na opakované prerokovanie.

Ad 5/ Kontrola plnenia uznesení
Ostáva vymeniť 6 svetelných bodov verejného osvetlenia.
Doplnenie svetelných bodov v lokalite pri Poľnohospodárskom družstve. Prebieha spracovanie
projektu osvetlenia.

Ad 6/ Správa o výsledkoch kontrol ukončených k 31.12. 2021
Hlavná kontrolórka obce Ing. Janka Jesenská predložila správu a oboznámila obecné zastupiteľstvo o
výsledkoch kontrol ukončených k 31.12. 2021.
Obecné zastupiteľstvo berie správu o výsledkoch kontrol na vedomie.

Ad 7/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
Hlavná kontrolórka obce Ing. Janka Jesenská predložila správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo berie správu o kontrolnej činnosti na vedomie.

Ad 8/Diskusia:
8a/ Starostka obce informovala o žiadosti spoločnosti Packeta Slovensko na umiestnenie výdajného
stojanu Z-Box. Stojan slúži ako úložný box pre doručenie zásielky. Poslanci sa k žiadosti vyjadrili
kladne, súhlasili s jeho umiestnením v okolí kultúrneho domu, diskutovali o konkrétnych
miestach, kde by výdajný stojan mohol byť umiestnený.
8b/ Zmena projektu Hasičskej Zbrojnice z prostriedkov dotácie Ministerstva vnútra.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Evu Gáborovú zistiť stav v akom sa nachádza žiadosť
na zmenu projektu.

8c/ Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Evu Gáborovú pozvať na najbližšie zastupiteľstvo
zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch.

Ad 9/ Záver:
Na záver prítomným poďakovala za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce
Eva Gáborová

V Dražkovciach, dňa 3.2.2022

Zapísal:

p. Marek Šimko..............................................................................................

Overili:

p. Jaroslav Dom..............................................................................................
p. Ján Štefanides............................................................................................

........................................
Eva Gáborová
starostka obe

