OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 7/2021

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 18. novembra 2021

overovatelia:
Ing. Peter Filo
Michal Bernát

November 2021

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 7/2021
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 18. novembra 2021 o 17,00 hod. v zasadačke
obecného úradu v Drietome

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego,
starosta obce. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, ospravedlnil sa
poslanec Peter Kukučka a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu Janu Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Program na mimoriadne 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.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Schválenie nájmu nebytových priestorov pre Slnečný lúč, n. o.
Informácia o podpise úverovej zmluvy k prefinancovaniu projektu Interek - Cyklotrasa ako
prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 80/2021
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, Ing. M. Ryšavý, M.Bernát)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 81/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. Peter Filo
za
proti
zdržal sa

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

Michal Bernát
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, Ing. R.
Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (M Bernát)
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K bodu 4 programu OZ
Schválenie nájmu nebytových priestorov pre Slnečný lúč, n. o.
Žiadosť neziskovej organizácie Slnečný lúč, n. o. o prenájom časti nebytových priestorov
v budove Základnej školy s materskou školou Drietoma bloku C na prvom poschodí, bola
prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Drietoma dňa
23.09.2021, na ktorom starosta obce p. Jaroslav Mego navrhol ešte raz si prejsť priestory, aby
bolo jasné o ktorú časť priestorov ma žiadateľ záujem.
Zverejnenie zámeru prenajať časť nebytových priestorov na prvom poschodí bloku C budovy
Základnej školy s materskou školou o výmere 113,57m2 pre žiadateľa Slnečný lúč, n. o., bolo
zverejnené na internetovej stránke obce Drietoma a na úradnej tabuli dňa 28.10. 2021 do dňa
konania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 82/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zámer prenechať majetok obce do
nájmu, časť nebytových priestorov v budove Základnej školy s materskou školou
Drietoma z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je
daný tým, že žiadateľ pomáha riešiť sociálnu situáciu seniorom a zdravotne
znevýhodneným občanom poskytovaním kvalitných sociálnych služieb s celoročnou
pobytovou formou a komplexnou starostlivosťou, ale aj možnosťou voľnočasových
aktivít. Žiadateľ dané zariadenie už prevádzkuje v bloku C budovy Základnej školy
s materskou školou v Drietome, rozšírením priestorov skvalitní poskytované služby.
Zariadenie je pre občanov prínosom. Iné služby sociálneho charakteru nie sú v obci
Drietoma dostupné.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 83/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v budove Základnej školy s materskou školou Drietoma 453 o výmere 113,57m2, kde
nezisková organizácia Slnečný lúč, n.o. Trenčín poskytuje sociálne služby pre starších
občanov, na dobu neurčitú a cenu za nájom nebytových priestorov vo výške 15
€/m2/rok upravené každoročne 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, Ing. M. Ryšavý, M.Bernát)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Informácia o podpise úverovej zmluvy k prefinancovaniu projektu Interek - Cyklotrasa
ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podpísaní úverovej zmluvy k
prefinancovaniu projektu Interek - Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a
kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch.
Do projektu sa zapojilo viac obcí. Spoluúčasť si bude hradiť každá obec zvlášť, podľa výšky
finančného rozpočtu projektu danej obci.

Uznesenie č. 84/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie Informáciu o podpise úverovej
zmluvy k prefinancovaniu projektu Interek - Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu
prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, Ing. R.
Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý, M.Bernát)
: 0
: 0
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Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Jaroslav Mego
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Peter Filo

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

Michal Bernát

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