OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 2/2021

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 10. marca 2021

overovatelia:
Tomáš Palko
Zdenko Machara

Marec 2021

zapisovateľka:
M.Macharová
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Zápisnica č. 2/2021
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 10. marca 2021 o 16,30 hod. v zasadačke
kultúrneho domu v Drietome

_________________________________________________________
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, nezúčastnil sa poslanec Matej
Vaňo, a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu Mariku Macharovú.

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
Prerokovanie zmeny prevádzkovateľa verejného vodovodu v obci Drietoma
Oznámenie o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Drietoma
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 20/2021
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, P. Kukučka,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Tomáš Palko
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing.P.Filo, P. Kukučka, Ing. R.
Lackovič, Z. Machara, 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, P. Kukučka,
Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Z. Machara)
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K bodu 4 programu OZ
Prerokovanie zmeny prevádzkovateľa verejného vodovodu v obci Drietoma
Starosta obce poslancov podrobne informoval o stave a priebehu rokovania so zástupcami
Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. so sídlom v Trenčíne. Boli im poskytnuté doklady
tak, ako si ich postupne vyžiadali. Prebehli rokovania o priebehu odovzdania a prebratia
vodovodnej siete. Vykonala sa prehliadka vodojemov. Ďalšia prehliadka siete a trasových
uzáverov sa vykoná v priebehu nasledujúcich dní. Starosta obce p. Jaroslav Mego upozornil,
že zmenou prevádzkovateľa vodovodnej siete v Drietome sa zmení aj cena vodného, ktorá
bude vyššia ako doteraz.

Uznesenie č. 22 /2021
a) Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje za účelom zabezpečenia plynulej
dodávky pitnej vody do odberných miest v Obci Drietoma a za účelom zabezpečenia
odborného prevádzkovania majetku Obce Drietoma a to vodovodnej infraštruktúry
(ďalej len „vodovodná infraštruktúra“), prenechanie vodovodnej infraštruktúry do
odborného prevádzkovania spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., IČO:
36 302 724, so sídlom Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd. Sro, v.č. 10100/R.
Pričom spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. bude oprávnená vyberať vo
svojom mene a na svoj účet od konečných odberateľov vody v odberných miestach
v Obci Drietoma vodné a súčasne bude znášať náklady spojené s bežnou prevádzkou
vodovodnej infraštruktúry a náklady spojené s bežnými opravami vodovodnej
infraštruktúry a to do výšky vyfakturovaných súm vodného v príslušnom kalendárnom
roku, pričom cena jednej opravy nemôže nepresiahnuť 10 000 € bez DPH.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ukladá starostovi Obce Drietoma uskutočniť
všetky právne úkony za účelom naplnenia uznesenia obecného zastupiteľstva, tak aby
spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. začala s prevádzkovaním
vodovodnej infraštruktúry odo dňa 01.04.2021.
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, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Oznámenie o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Drietoma
Starosta obce Drietoma informoval o vyhlásení mimoriadnej situácie v katastrálnom území
obce Drietoma na ceste 1. triedy v stredu 03.03.2021 o 10.00 hod., z dôvodu zosuvu
skalného bloku na vozovku cesty 1. triedy I/9 (E50) v katastri obce Drietoma, miestnej časti
Branné.
Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie bol prizvaný na posúdenie stavu geológ a na
základe jeho vyjadrenia v cca dĺžke 250m boli osadené betónové zábrany, ochranné siete
s oceľovou výstužou. Premávka bola presmerovaná do jedného jazdného pruhu, riadená
svetelnou signalizáciou. Dopravné značenie zabezpečilo Krajské riaditeľstvo policajného
zboru Trenčín.
Bol zvolaný krízový štáb, na ktorý boli prizvané všetky dotknuté orgány. Starosta všetkých
oboznámil, že celé riadenie havárie bude riadené plne v jeho kompetencii.
Na všetky práce bude obec vystavovať objednávky, faktúry musí uhradiť obec a následne cez
Okresný úrad žiadať o refundáciu z Ministerstva životného prostredia SR.
Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie oznámenie o vyhlásení
mimoriadnej situácie na území obce Drietoma.
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, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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Starosta obce na základe uvedených skutočností požiadal o použitie rezervného fondu a
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, ak by bolo treba faktúry uhrádzať vopred z nášho
rozpočtu. Ďalej dodal, že spôsob financovania odstraňovania mimoriadnej situácie si ešte
preverí na Okresnom úrade a poslancov bude informovať.
Hlavný kontrolór i viacero poslancov sa vyjadrilo proti financovaniu mimoriadnej situácie
z rozpočtu obce, nakoľko sa jedná o štátnu cestu a priľahlé pozemky, ktoré nie sú v majetku
obce.
Starosta obce súhlasil s ich názorom, avšak musí sa riadiť podmienkami mimoriadnej situácie.
Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
90.000,00 eur na „Riešenie mimoriadnej situácie Pád skalného bloku“.
za
proti
zdržal sa

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

Na základe hlasovania navrhnuté uznesenie nebolo prijaté.

Rôzne
1., Starosta obce informoval, že k zámene pozemku s p. Gavendom, ktorý sa chválil na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, je potrebné prijať uznesenie o spôsobe
prevodu osobitným zreteľom.
Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
(osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje zámenu pozemkov vo vlastníctve obce s pozemkom p. Jozefa Gavendu,
bytom Mateja Bela 2503/11, 911 08 Trenčín, podľa osobitného zreteľa, ktorý je daný tým,
že: zámenou pozemkov obec získa parcelu, ktorá umožní prístup k futbalovému ihrisku
a ktorá sa v budúcnosti plánuje využiť ako súčasť pešej zóny z námestia v obci.
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, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

2., Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli
zmeny k rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 7/2020, 8/2020 a 9/2020 prijaté nesprávne pod
jedným číslom uznesenia č. 14/2021, ktoré navrhol zrušiť.
Rozpočtové opatrenia č. 7/2020, 8/2020 a 9/2020 boli následne prijaté správne.
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 14/2021 schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Drietoma dňa 18.02.2021, ktorým obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
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, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

3., Starosta obce podal informáciu o stave a priebehu projektu Modernizácia odborných
učební v základnej škole v Drietome. Základnej škole bolo dodané zariadenie jazykových
učební a toto zariadenie treba previezť do majetku Základnej školy s materskou školou V
Drietome.
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia
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a nakladania s majetkom Obce Drietoma, prevod správy dlhodobého hmotného majetku
stavby: „Modernizácia odborných učební ZŠ v Drietome“ Základná škola s MŠ Drietoma
v obstarávacej cene 70 584,81 eur na Základnú školu s materskou školou, Drietoma 453
od 01.04.2021.
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, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Starosta obce informoval, že z projektu Modernizácia odborných učební v ZŠ Drietoma bola
vyradená realizácia elektroinštalácie, ktorá by mala počítače napájať, nakoľko bola
vyhodnotená ako neoprávnený náklad.
Poslanec Ing. Peter Filo navrhol, aby si elektroinštaláciu vyriešila škola vo vlastnej réžií.
S jeho názorom sa stotožnili poslanec Ing. Roman Lackovič a Tomáš Palko.
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval o stave zábradlia v ZŠ s MŠ Drietoma.
Starosta obce uviedol, že danú vec ešte neriešil. V budúcnosti bude o probléme komunikovať
s pani riaditeľkou.
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová sa informovala ku kontu na sociálnej sieti Facebook Naša
Drietoma, o ktorej sa občania domnievajú, že toto konto spravuje obec.
Starosta obce uviedol, že už informoval občanov prostredníctvom rozhlasu, webovej stránky
obce, SMS správ, že obec Drietoma v súčasnej dobe žiadne konto na sociálnej sieti
neprevádzkuje a uvedená stránka používala obecný erb neoprávnene. Ďalej uviedol, že je
objednaná služba na zriadenie konta na sociálnej sieti Facebook, ktorý bude spravovať obec
pre zatraktívnenie a informovanosť zvlášť mladých ľudí.
Poslanec Peter Kukučka sa v súvislosti s kanalizáciou informoval o stave domácnosti
pripojených na obecnú kanalizáciu. Navrhol, ľudí opätovne vyzývať k pripojeniu, prípadne
vykonať kontrolu dokladovania likvidácie odpadových vôd.
Pani poslankyňa JUDr. Ing. Vladimíra Barišová sa informovala o prevádzke školy a škôlky.
Starosta uviedol, že vyšlo nové nariadenie RÚVZ, na základe ktorého mali právo umiestnenia
detí v škôlke 3 deti, čo viedlo k celkovému uzatvoreniu materskej škôlky. Toto rozhodnutie
dodatočne označil ako správne, pretože posledný týždeň sme mali zvýšený výskyt pozitívnych
občanov na ochorenie COVID-19.
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová sa informovala o stave územného plánu. P. starosta informoval,
že žiadosť o dotáciu je zaslaná, územný pán sa spracováva. Pán starosta informoval, že
pokiaľ nie je schválený plán Okresným úradom Trenčín, nie je jasné, ktoré pozemky budú
zapracované v územnom pláne a v akom rozsahu.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
T.Palko

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

Z.Machara

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