OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 4/2020

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 17. septembra 2020

overovatelia:
Tomáš Palko
Zdenko Machara

September 2020

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 4/2020
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 17. septembra 2020 o 16,30 hod. v prístavbe
kultúrneho domu Drietoma

_______________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta obce.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov(pre práceneschopnosť sa
ospravedlnil poslanec p. Peter Kukučka) a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom
elektronickou poštou a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci
Prerokovanie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8

(JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)

: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Tomáš Palko
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, Ing. R.Lackovič, Z.
Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (T. Palko)

Zdenko Machara
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing.P.Filo, T. Palko, Ing. R.
Lackovič, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Z. Machara)

2

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z ostatných dvoch zasadnutí riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
predniesol hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Drietoma dňa16.04.2020 neboli splnené, naplnené uznesenia týkajúce sa predaja pozemkov
pre žiadateľov p. Petra Michalca s manželkou a p. Pavla Revaya. Žiadosti riešila komisia
financií, správy majetku a pohľadávok a s výsledkom budú žiadatelia oboznámení. Takže
uznesenia zostávajú v platnosti, no stále nenaplnené.

Uznesenie č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce Ing. Peter Filo.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla jedenkrát,
v mesiaci september. Na zasadnutí obecnej rady boli riešené nepodpísané uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré
boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia, prerokovávala sa možnosť čerpania návratnej
finančnej výpomoci z Ministerstva financií, rozpracované projekty a výzvy, možnosti zapojenia
sa do výziev, práce v obci.

Uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci
Hlavný kontrolór obce Drietoma Bc. Radovan Sáska oboznámil prítomných o možnosti
čerpania bezúročnej pôžičky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19. Táto možnosť bola riešená obecnou radou aj komisiou financií, správy majetku
a pohľadávok.

Uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce Drietoma k dodržaniu poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych
finančných aktív v súlad s §13zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov(ďalej len ,,zákon č. 523/2004 Z.z.“)
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 7 programu OZ
Prerokovanie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií
Ide o návratnú finančnú výpomoc zo štátnych aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z.z.
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O rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Veriteľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, na základe
poverenia č. p. MF/015355/2020-442 z 12.augusta 2020. Výška úveru je 46.400,- eur s
použitím výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností
nehospodárskeho charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa
oznámenia komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 zmluvy o fungovaní
Európskej únie (2016/C 262/01).Splatnosť bezúročného úveru je r. 2024- 2027.
Uznesenie č. 65/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci
zo štátnych finančných aktív v súlad s §13zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov(ďalej len ,,zákon č. 523/2004 Z.z.“) poskytovanej Ministerstvom financií SR
v celkovej sume
46 400,00 eur (slovom štyridsaťšesťtisícštyristo eur) na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 8 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
8.1. Žiadosť p. Martina Kotrasa o odkúpenie časti obecného pozemku parc č. 3325/1 druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie zapísaná na LV č. 1.

Uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypísanie zámeru na predaj časti
pozemku pre p. Martina Kotrasa, ktorý sa odčlení z parc.č. 3325/1, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie, spôsobom hodným osobitného zreteľa. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je daný tým, že obec pozemok nevyužíva, uvedená časť parcely sa
nachádza v susedstve s parcelou žiadateľa, z ktorej žiadateľ bude mať vjazd na jeho
pozemok, čo mu umožní výstavbu rodinného domu. Aparát obecného úradu zabezpečí
zverejnenie zámeru obce na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred nastávajúcim
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.2. Žiadosť p. Andreja Gabrhela o odkúpenie obecného pozemku par. č. E 41396/21 vo
výmere 154m2. Táto parcela bola Okresným úradom Trenčín odovzdaná do vlastníctva obce
a hraničí s pozemkami žiadateľa. Je to žiadosť ku ktorej starosta obce nepodpísal uznesenie
č. 57/2020 zo dňa 18.06.2020. Žiadosť riešila obecná rada a komisia financií správa majetku
a pohľadávok, ktorá doporučila predať pozemok za cenu á 30€/m2.
Predaj bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 57/2020

Uznesenie č. 67/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 57/2020 zo dňa 18.06.2020 pre
p. Andreja Gabrhela bo odkúpenie obecného pozemku.
za
: 6 (Ing. Z. Križanová, Ing. P. Filo, T. Palko, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing.
M. Ryšavý)
proti
zdržal sa

:0
: 2 (JUDr.., Ing. V. Barišová, M. Vaňo)
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Uznesenie č. 68/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obce podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z dôvodov
hodných osobitného zreteľa schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Drietoma a to konkrétne:
- novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 288/4 druh pozemku – zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 154 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 3318328712-20 z pôvodného pozemku KN-E par. č. 4139/21 vedeného na LV č. 1 vo vlastníctve
obce Drietoma v k.ú. Drietoma p. Andrejovi Gabrhelovi, Drietoma č. 695. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je daný tým, že uvedená parcela je pre obec neupotrebiteľná, obec
pozemok nevyužíva. Uvedená parcela sa nachádza medzi pozemkami vo vlastníctve
žiadateľa a jeho manželky, a jej kúpou sa zcelia pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pán
Gabrhel sa o pozemok stará, udržiava ho a zveľaďuje. Zámer obce o odpredaj pozemku
osobitným zreteľom bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 01.
04. 2020 po dobu 15 dní.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 288/4 druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 154 m2, ktorý vznikol na základe geometrického
plánu č. 33183287-12-20 z pôvodného pozemku KN-E par. č. 4139/21 vedeného na LV č.
1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma pre p. Andreja Gabrhela, Drietoma č.
695:
1. za cenu 30 €/m2, cena spolu za výmeru 154m2 je 4.620,-€
2. geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, návrh na vklad
a všetky náklady spojené s predajom si žiadateľ bude hradiť na vlastné náklady.
za
proti
zdržal sa

: 4 ( Ing., Z. Križanová PhD., T. Palko, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 1 (Ing. R.Lackovič)
: 3 (JUDr., Ing. V.Barišová, M.Vaňo, Ing. P.Filo)

na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté
8.3. Žiadosť p. Hany Briedovej o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 3325/1
zapísaná na LV č. 1.Táto parcela priamo susedí s parcelou č. 456 vo vlastníctve žiadateľky.
Odkúpením časti obecného pozemku sa žiadateľke výrazne zjednoduší prístup na pozemok,
kde plánuje výstavbu nového rodinného domu.
Žiadosť bola riešená komisiou financií, správy majetku a pohľadávok, ktorá si lokalitu bola aj
pozrieť.

Uznesenie č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odpredaj časti pozemku pre p. Hanu
Briedovú, ktorý sa odčlení z parc.č. 3325/1, druh pozemku – zastavaná plocha
a nádvorie, spôsobom hodným osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je
daný tým, že obec pozemok nevyužíva, uvedená časť parcely sa nachádza v susedstve
s parcelou žiadateľa, z ktorej žiadateľ bude mať vjazd na jeho pozemok, čo mu umožní
výstavbu rodinného. Aparát obecného úradu zabezpečí zverejnenie zámeru obce na
úradnej tabuli minimálne 15 dní pred nastávajúcim zasadnutím obecného
zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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8.4. Žiadosť spoločnosti ProYacht s.r.o. o prenájom nebytových priestorov v budove
Základnej školy s materskou školou v bloku C po bývalom nájomníkovi spoločnosti Arte Vetro
s.r.o. Žiadosť bola riešená na obecnej rade, ktorá doporučila žiadosť zobrať na vedomie
a počká sa, či o priestory prejaví záujem riaditeľka Základnej školy s materskou školou,keďže
sú to priestory školy.

Uznesenie č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť spoločnosti Proyacht
s.r.o. o prenájom nebytových priestorov v bloku C budovy Základnej školy s materskou
školou v Drietome.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.5. Žiadosť Základnej školy s materskou školou o vyhradenie a oplotenie pozemku detského
ihriska materskej školy, ktoré by sa dalo uzamykať, nakoľko bývajú zničené hracie prvky,
okolo sú neustále porozhadzované odpadky( sklo, plechovky, injekčné striekačky), po objekte
jazdia autá.

Uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Drietoma
o vyhradenie a oplotenie pozemku detského ihriska materskej školy.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.6. Žiadosť Základnej školy s materskou školou o pridelenie priestorov do užívania po
bývalom nájomníkovi spoločnosti Arte Vetro, s.r.o. V priestoroch by chceli zriadiť cvičebný
priestor pre deti, príp. oddychovú časť.
Poslanec Ing. Peter Filo podotkol, že žiadosť síce ešte nebola doručená, no o priestory majú
záujem ešte dvaja žiadatelia.

Uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Drietoma
o pridelenie priestorov do užívania v bloku C budovy Základnej školy s materskou
školou v Drietome..
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

čas 17.17 opustili miestnosť konania OZ poslanci Ing. P. Filo a T. Palko
8.7. Upozornenie Ing. Pavla Kuklu na nevyhovujúce parkovisko pre ktoré bolo vydané dňa
09.07.2020 obcou Drietoma územné rozhodnutie na pozemkoch KN-E parc.č. 4953/7 podľa
geometrického plánu č. 104/14 na pozemku novovytvoreného parc. č. 3482/51 k.ú. Drietoma
pred firmou Daniel Harušťák - Sojaprodukt s.r.o.

Uznesenie č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie upozornenie p. Ing. Pavla Kuklu
na nevyhovujúce parkovisko.
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD.,Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M.
Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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8.8.
Žiadosť Ing. Pavla Kuklu o informáciu k listu OcÚDr/2020/863 zo dňa 21.05.2020
ohľadom petície proti parkovisku, resp. jeho rekonštrukcii a za zmenu vybudovania chodníka
popri rekonštruovanej komunikácii

Uznesenie č. 75/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Ing. Pavla Kuklo
o informáciu k listu OcÚDr/2020/863 zo dňa 21.5.2020, doručeného na obecný úrad dňa
19.06.2020.
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

čas 17.18. vrátili sa do miestnosti poslanci Ing. P. Filo a T. Palko
8.9.
Žiadosť Ing. Pavla Kuklu o informáciu k listu OcÚDr/2020/1162 zo dňa 01.07.2020
ohľadom petície proti parkovisku, resp. jeho rekonštrukcii a za zmenu vybudovania chodníka
popri rekonštruovanej komunikácii

Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Ing. Pavla Kuklo
o informáciu k listu OcÚDr/2020/863 zo dňa 21.5.2020, doručeného na obecný úrad dňa
24.07.2020.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.10. Žiadosť p. Petra Michalca s manželkou o prehodnotenie ceny za odkúpenie pozemku,
nakoľko cena pozemku nezodpovedá cene za odkúpenie, keďže ide o zlúčenie malých parciel
bývalého koryta rieky. Žiadateľom bolo zaslané uznesenie v ktorom bola schválená cena za
pozemok á 40€/m2. Žiadatelia túto cenu namietali a žiadosť bola postúpená na riešenie
komisie financií, správy majetku a pohľadávok. Tá sa jednohlasne zhodla na cene 40€/m2 tak,
ako bolo v predošlom zastupiteľstve schválené. Uznesenie zostáva v platnosti.

Uznesenie č. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť o prehodnotenie ceny
za odpredaj pozemku za cenu 40€/m pre manželov Petra a Alenu Michalcových.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.11. Žiadosť p. Pavla Revaya, Drietoma o prehodnotenie ceny za odkúpenie pozemku,
nakoľko cena pozemku nezodpovedá cene za odkúpenie, keďže ide o zlúčenie malých parciel
bývalého koryta rieky. Žiadateľovi bolo zaslané uznesenie v ktorom bola schválená cena za
pozemok á 40€/m2. Žiadateľ túto cenu namietal a žiadosť bola postúpená na riešenie komisie
financií, správy majetku a pohľadávok. Tá sa jednohlasne zhodla na cene 40€/m2 tak, ako
bolo v predošlom zastupiteľstve schválené. Uznesenie zostáva v platnosti.

Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť o prehodnotenie ceny
za odpredaj pozemku za cenu 40€/m pre p. Ravla Revaya.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, Z. Machara,
M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Ing. R.Lackovič)
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8.12. Žiadosť p. Martiny Pilkovej – kozmetický salón TINA so sídlom Drietoma o opätovný
prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy s materskou školou v Drietome,
súpisné číslo 453, o výmere 29,07 m2 na podnikateľské účely - kozmetický salón a nebytové
priestory o výmere 4,40 m2 - sociálne zázemie. Nájomná zmluva bola podpísaná v januári r.
2016 na dobu určitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, ktorá momentálne plynie.
Žiadosť bola riešená obecnou radou a komisiou financií, správy majetku a pohľadávok.
K žiadosti bol zverejnený zámer osobitným zreteľom o prenájom nebytových priestorov
v bloku C budovy Základnej školy s materskou školou.

Uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer prenechať majetok
obce do nájmu nebytových priestorov na prízemí bloku C v budove Základnej školy s
materskou školou, Drietoma 453 pre žiadateľa Martina Pilková – Kozmetický salón TINA
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým,
uvedený žiadateľ poskytoval a naďalej bude poskytovať vo vyššie špecifikovaných
nebytových priestoroch kozmetické služby, ktoré sú prospešné pre obec a jej
obyvateľov.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom nebytových priestorov v
budove Základnej školy s materskou školou Drietoma 453, kde žiadateľ Martina Pilková,
kozmetický salón TINA bude poskytovať kozmetické služby, ktoré sú prospešné pre
obec a jej obyvateľov na dobu neurčitú:
- cena podnikateľských priestorov vo výmere 29,07 m2 vo výške 15 €/m2/rok, t.j. 436,05
€/rok,
- cena za sociálne zázemie vo výmere 4,40 m2 vo výške 15 €/m2/rok, t.j. 66 €/rok,
Cena priestorov sa každoročne upravuje o výšku inflácie.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.13. Upozornenie z Okresnej prokuratúry Trenčín na zistenú nečinnosť a na porušenie
ustanovenia §4 odsek 5 písm. a) bod 3 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení ku ktorému
došlo tým, že obec Drietoma doposiaľ nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o úprave
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v katastrálnom území obce
Drietoma.
V závere Upozornenia prokurátora prokurátor navrhuje:
- prerokovať obsah upozornenia prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
- pripraviť návrh a následne prijať v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva VZN o úprave
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v katastrálnom území obce
Drietoma.

Uznesenie č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie upozornenie prokurátora
Okresnej prokuratúry Trenčín.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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Obec Drietoma na upozornenie prokurátora vypracovala Všeobecne záväzné nariadenie
o úprave pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktoré bolo zverejnené na
úradnej tabuli a na stránke obce. Bolo riešená na komisií financií, správy majetku
a pohľadávok.
Na zverejnený návrh zareagovala poslankyňa JUDr. Ing. V. Barišová, ktorá navrhla tieto
zmeny:
- v čl. 3 ods. 3 písm. a) a b) upraviť prevádzkovú dobu pre prevádzkarne poskytujúce
reštauračné a pohostinské služby nasledovne:
a) v rozpätí od 9.00 hod do 22.00 hod. v dňoch pondelok až štvrtok a od 09.00 hod do
23.00 hod. v dňoch piatok až nedeľa v prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné a
pohostinské služby s prísluchovou hudbou vrátane prevádzkarní s prihliadnutím na
dodržiavanie nočného kľudu,
b) v rozpätí od 9.00 hod. do 23.00 hod. pre sezónne exteriérové posedenie funkčne
súvisiace s prevádzkarňou poskytujúcou reštauračné a pohostinské služby
Za zmeny prebehlo hlasovanie nasledovne:
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Drietoma aj so zapracovanými zmenami.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.14. Žiadosť Rehole piaristov na Slovensku o poskytnutie dotácie na rok 2020 na prevádzku
a mzdy školského zariadenie v súlade s §6 ods. 12b) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Ide o centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa
Braneckého v Trenčíne. Dotácia je žiadaná pre žiakov Richarda Beritha, Evu Besuchovú,
Mateja Šaláta a Timoteja Ščepka. Na jedného žiaka žiadajú 104,80€ /rok.
Predseda finančnej komisie navrhol žiadosť postúpiť komisií pre financie, správy majetku a
pohľadávok

Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo postupuje žiadosť Rehole piaristov na Slovensku o poskytnutie
dotácie na rok 2020 na prevádzku a mzdy školského zariadenia, komisií financií, správy
majetku a pohľadávok.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Starosta obce oboznámil poslancov a všetkých prítomných, že práce na rekonštrukcií
miestnych komunikácii sa oproti výkazu navýšili o tieto práce:
-asfaltovanie parkoviská pri zdravotnom stredisku,
-uličná vpúst pri odbočke na Ostrú Hôrku,
-zmena trasovania chodníka k lávke pri soche sv. Jána,
-rekonštrukcia miestnej komunikácie za zdravotným strediskom,
-úprava komunikácie uloženie cestného žľabu a výstavba kanalizačnej šachty pri odbočke do
Súhrady,
-predĺženie miestnej komunikácie a likvidácia starého mostu pri lávke pred p. Tancerovou,
-predĺženie chodníka a osadenie cestných obrubníkov pri dome p. Sirotného,
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-uloženie kanalizačnej rúre pred domom p. Bernáta,
-rozšírenie výstavby verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu po farský úrad v Drietome
Tieto práce sa navýšili o 80.000€,čo bolo riešené na komisií financií, správy majetku
a pohľadávok.

Uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
80.000 eur na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií ul. Rádek , ul. Kraľovany – práce
naviac“
Práce naviac : asfaltovanie, parkoviská pri zdravotnom stredisku, uličná vpúst pri
odbočke na Ostrú Hôrku, zmena trasovania chodníka k lávke pri soche sv. Jána,
rekonštrukcia miestnej komunikácie za zdravotným strediskom, úprava komunikácie
uloženie cestného žľabu a výstavba kanalizačnej šachty pri odbočke do Súhrady,
predĺženie miestnej komunikácie a likvidácia starého mostu pri lávke pred p.
Tancerovou, predĺženie chodníka a osadenie cestných obrubníkov pri dome p.
Sirotného, uloženie kanalizačnej rúre pred domom p. Bernáta, rozšírenie výstavby
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu po farský úrad v Drietome.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 85/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 /2020
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 80 000,00 eur.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Hlavný kontrolór obce Bc. Radovan Sáska vypracoval Zásady vybavovania petícií
v podmienkach obce Drietoma
Na zaslaný návrh zásad vybavovania petícií zareagovala poslankyňa JUDr. Ing. V. Barišová,
ktorá navrhla túto zmenu:
- v § 5 ods. 2 zmena doby oznámenia o výsledku vybavenia petície na webovej stránke obce
z 5 na 10 pracovných dní.

Uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Zásady vybavovania petícií
v podmienkach obce Drietoma so zapracovanou zmenou z 5 na 10 pracovných dní.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Starosta obce predniesol návrh na zriadenie Komisie pre vybavovanie petícií:
Za predsedu navrhol predsedu: Ing. Peter Filo a 2 členov: JUDr. Ing. Vladimíra Barišová,
Ing. Zuzana Križanová PhD.

Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma zriaďuje Komisiu pre vybavovanie petícií.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Ing. Peter Filo navrhol ako predsedu JUDr. Ing. Vladimíru Barišovú
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Uznesenie č. 88/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedu komisie pre vybavovanie petícií JUDr.
Ing. Vladimíru Barišovú.
za
proti
zdržal sa

: 6 (Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 1 (JUDr., Ing. V.Barišová)
: 1 (M.Vaňo)

členovia: Ing. Peter Filo, Ing. Zuzana Križanová PhD.
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 2 (Ing. P.Filo, Ing. Z.Križanová PhD.)

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol starosta p. Jaroslav Mego upozornený
Ing. Tomášom Revayom o tom, že nebolo prijaté uznesenie k nájmu, ktoré prebehlo na
základe Verejnej obchodnej súťaže.

Uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom nebytového priestoru v
budove Požiarnej zbrojnice, Drietoma 329, pre JASTstav s.r.o. na základe výsledku
obchodno-verejnej súťaže odo dňa 31. 03. 2020:
- cena podnikateľských priestorov vo výmere 407,75 m2 vo výške 302 €/mesiac, t.j.
3624,- €/rok,
- cena priestorov sa každoročne upravuje o výšku inflácie.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Z. Machara)

K bodu 9 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
Andrej Gabrhel sa opýtal na svoju žiadosť akým spôsobom sa teraz bude postupovať.
Po ukončení bodu pripomienok a podnetov dá starosta návrh, aby žiadosť bola opätovne
postúpená na komisiu financií, správy majetku a pohľadávok a následne riešená prípadne aj
mimoriadnym zastupiteľstvom.
Ing. Tomáš Revay pripomienkoval predošlú zápisnicu v ktorej neboli uvedené jeho slová tak,
ako ich predniesol na riadnom zasadnutí.
Pripomienkoval využitie dotácie na požiarnu zbrojnicu.
Pripomienkoval nepodpísané uznesenia.
Pripomienkoval optickú sieť.
Predaj pozemkov v predošlom zastupiteľstve sa predávali 12 €, prečo sa teraz predávajú
pozemky po 40€?
Starosta obce sa vyjadril že v zápisnici sa nedá od slová do slova tak ako pripomienkujú
občania napísať a uviesť všetko.
Nie je si vedomý že by porušil zákon. K pripomienke optickej siete starosta podotkol, že
o realizácii informoval na predošlých zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na stránke obce,
rozhlasom a v neposlednom rade aj na prebiehajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V častiach kde prebieha rekonštrukcia. sa optická sieť ukladá tak, aby sa v budúcnosti
komunikácia už nemusela rozkopávať.
K cene za predaj pozemkov vo vlastníctve obce uviedol, že práva určovať cenu za predaj
obecného majetku je plne v kompetencii poslancov obecného zastupiteľstva. Keďže sa jedná
o obecný majetok upozornil, že ku každému predaju treba pristupovať zodpovedne a s plnou
vážnosťou.
K nepodpísaným uzneseniam uviedol, že sa tak rozhodol na základe najlepšieho vedomia a
svedomia a za svojim rozhodnutím si plne stojí.
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Starosta navrhol postúpiť žiadosť p. Andreja Gabrhela na komisiu financií, správy majetku
a pohľadávok a následne prijať uznesenie na mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Rôzne
V bode rôzne starosta obce p. Jaroslav Mego oboznámil poslancov o myšlienke realizácie
cyklocesty, ktorá by spájala obec Drietoma s Chocholnou - Velčice., o prebiehajúcich prácach
v obci a náročnosti riešenia realizácie projektu rekonštrukcie miestnych komunikácii .
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval o možnosti projektovania areálu školy, aby sa
školský areál riešil ako celok. Nové oplotenie, nové prvky detského ihriska atď.
Poslanci sa zhodli, že dvor školy je v zanedbanom stave.
Starosta navrhol poslancom stretnutie v škole, aby si celý areál spolu prešli.


Diskusia



Záver

Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Tomáš Palko

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

Zdenko Machara

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