
ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drážovciach, konaného dňa 12.02.2019.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver 

K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstvo otovrila starostka obce Renáta Mrázová, kde privítala všetkých 
prítomných.

K bodu 2:
Za overovateľov zápisnice boli určení:    Ján Mráz
                                                                 Ing. Peter Bavlšík

K bodu 3:
Obecné zastupiteľstvo UZNESENÍM č. 1/2019 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce, nakoľko 
končí funkčné obdobie terajšiemu kontrolórovi.

Overovatelia:                                                                  Za správnosť:

V Drážovciach: 12.02.2019



ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drážovciach, konaného dňa 07.05.2019.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba hlavného kontrolóra obce

            4. Predaj majetku obce (sklady)
            5. Rôzne

6. Diskusia
7. Záver 

K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstvo otvorila starostka obce Renáta Mrázová, kde privítala všetkých 
prítomných.

K bodu 2:
Za overovateľov zápisnice boli určení:    Ján Mráz
                                                                 Jaroslav Vajo

K bodu 3:
Obecné zastupiteľstvo UZNESENÍM č. 2/2019 schvaľuje  za hlavného kontrolóra obce Drážovce 
Ing. Teréziu Krnáčovú s nástupom od 09.05.2019 a úväzok 0,05.

K bodu 4:
Obecné  zastupiteľstvo  UZNESENÍM  č.  3/2019  schvaľuje  zámer  predaja  majetku  z  dôvodu 
hodného osobitného zreteľa .

K bodu 5:
Starostka  obce  informovala  OZ  o  získaní  dotácie  z  MF  SR  na  individuálne  potreby  obcí.  Z 
poskytnutej dotácie sa bude rekonštruovať oplotenie cintorína. 

Starostka obce predložila návrh na uskutočnenie rekonštrukcie obecnej studne, tento návrh poslanci 
schválili a budú sa podieľať na realizácii.

Peter Boďa navrhol  opravu miestnych komunikácií,  nakoľko sú značne poškodené.  Je potrebné 
riešiť situáciu s predstaviteľmi družstva a bioplynovej stanice, nakoľko ich mechanizmy značne 
poškodzujú komunikácie. Jedná sa o cestu k domu smútku a pred obchodom.

Taktiež poukázal na zlý technický stav lavičky cez potok, ktorá slúži obyvateľom na novej ulici. 
Predmetnú rekonštrukciu budeme riešiť cez vyhlásené projekty.



V rámci zasadnutia  obecné zastupiteľstvo urobilo miestnu obhliadku spomínaných objektov, ktoré 
je potrebné riešiť.

Na záver  starostka obce poďakovala za účasť.

                                                                                                      

Overovatelia:                                                                  Za správnosť:

V Drážovciach: 07.05.2019


