OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 5/2021

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 17. júna 2021

overovatelia:
JUDr. Ing. V. Barišová
Ing. P. Filo

Jún 2021

zapisovateľka:
M. Macharová
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Zápisnica č. 5/2021
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 17. júna 2021 o 17,00 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 7 poslancov, poslanec Ing. Roman Lackovič sa
ospravedlnil a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu M. Macharovú.

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. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca OZ
5. Kontrola uznesení
6. Správa o činnosti obecnej rady
7. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 30.12.2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
9. Prerokovanie záverečného účtu
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
11. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január – máj 2021
12. Žiadosti právnických a fyzických osôb
13. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová
za
proti
zdržal sa

: 6 (Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (JUDr. Ing. V. Barišová)
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Ing. Peter Filo
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 4 programu OZ
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca OZ
Starosta obce Drietoma Jaroslav Mego oboznámil prítomných poslancov, že poslanec Matej
Vaňo sa ku dňu 17.05.2021 vzdal svojho mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce
Drietoma.

Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie oznámenie poslanca Mateja
Vaňa o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Drietoma ku dňu
17.05.2021.
za
proti
zdržal sa

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

Starosta obce podal správu o náhradníkovi poslanca obecného zastupiteľstva. Podľa
zápisnice miestnej volebnej komisie v Drietome o výsledku volieb do orgánov samosprávy
miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018, bol zvolený ako prvý náhradník do obecného
zastupiteľstva Michal Bernát.
Starosta obce p. Jaroslav Mego vyzval p. Michala Bernáta, aby zložil a podpísal zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, podpísal sa do pamätnej knihy, prevzal
osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva a pozval nového poslanca
zasadnúť medzi poslancov obecného zastupiteľstva.
Pán Michal Bernát zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol za nového člena Komisie pre Financie, správy majetku a pohľadávok p.
Michala Bernáta.

Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje za člena Komisie pre financie, správy
majetku a pohľadávok p. Michala Bernáta.
za
proti
zdržal sa

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

Starosta obce navrhol za nového člena Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci p.
Michala Bernáta.

Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje za člena Komisie pre kultúru, školstvo,
šport a sociálne veci p. Michala Bernáta.
za
proti
zdržal sa

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

Starosta obce navrhol za nového člena Komisie na ochranu verejného záujmu p. Michala
Bernáta
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Uznesenie č. 50/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje za člena Komisie na ochranu
verejného záujmu p. Michala Bernáta.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 5 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol hlavný
kontrolór Mgr. Radovan Sáska.

Uznesenie č. 51/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 6 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. Na
zasadnutí obecnej rady boli riešené rozpracované projekty a výzvy, práce v obci, mimoriadna
udalosť v katastri obce, žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli doručené na obecný
úrad do jej zasadnutia, plánované kultúrne podujatia, príprava rokovania riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 52/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma 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, P. Kukučka,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 7 programu OZ
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020
Ing. Jozef Adamkovič uskutočnil audit účtovnej závierky obce Drietoma, ktorá obsahuje
súvahu k 31.12.2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a
poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Správu z overenia dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách predniesol zástupca starostu a predseda Komisie pre financie, správy majetku a
pohľadávok poslanec Ing. Peter Filo.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov hlavný
audítor skonštatoval, že obec Drietoma konala v súlade s požiadavkami zákona o
rozpočtových pravidlách.
Uznesenie č. 53/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu audítora o overení
účtovnej závierky k 31.12.2020.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (M. Bernát)
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K bodu 8 programu OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
V súlade s § 18 f. ods. 1. písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predložil hlavný kontrolór obce Drietoma Mgr. Radovan Sáska odborné
stanovisko k záverečnému účtu Obce Drietoma za rok 2020 (ďalej len „záverečný účet“).
Odborné stanovisko spracoval na základe záverečného účtu Obce Drietoma za rok 2020.
Obsahom stanoviska je nasledovné:
1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
2. METODISKÁ SPRÁVNOSŤ SPRACOVANIA ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
4. REZERVNÝ FOND
5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
6. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020
7. USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV OBCE K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU, ŠTÁTNYM
FONDOM, ROZPOČTOM VÚC, ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ, ZRIADENEJ ROZPOČTOVEJ
ORGANIZÁCII
8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIACH PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM
PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ods. 4 ZÁKONA č 583/2004 Z.z.
9. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Na základe vlastného zhodnotenia skonštatoval, že záverečný účet je spracovaný v súlade s
príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav
majetku a záväzkov obce Drietoma a preto odporučil: Schváliť záverečný účet obce Drietoma
bez výhrad.
Uznesenie č. 54/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce Drietoma k Záverečnému účtu obce Drietoma za rok 2020.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 9 programu OZ
Prerokovanie záverečnému účtu
Záverečný účet obce Drietoma k 31.12.2020 bol zverejnený na internetovej stránke, úradnej
tabuli obce Drietoma, elektronicky zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva
Obsahom záverečného účtu je:
1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programov obce
Uznesenie č. 55/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Záverečný účet obce Drietoma a
celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0
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Uznesenie č. 56/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2020 vo výške 131 238,79 eur na tvorbu rezervného fondu.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 10 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce Drietoma Mgr. Radovan Sáska.
Kontrola bude zameraná na:
- kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaním s
majetkom obce
- kontrolu výdavkov a finančných operácií obce za 1. polrok 2021 na úseku tovarov a služieb
v obci a v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Drietoma
- vybavovanie sťažností podľa zákona 307/2014 Z.z.
- kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
- správy a stanoviská
- školenia a kurzy
Uznesenie č. 57/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na druhý polrok r. 2021.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 11 programu OZ
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január – máj
2021
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január – máj 2021
predniesol hlavný kontrolór obce Drietoma Mgr. Radovan Sáska. Správa bola zaslaná
e-mailom všetkým poslanom pred konaním riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Predmet kontroly: kontrola účtovných dokladov a faktúr v obci Drietoma, kontrola účtovných
dokladov a faktúr v ZŠ s MŠ Drietoma, kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Drietoma,
kontrola platového zaradenia zamestnancov podľa zákona 553/2003 Z.z. a novely č. 224/2019
Z.z. obci Drietoma.
Uznesenie č. 58/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január – máj 2021.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 12 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
12.1. Starosta obce oboznámil poslancov o postupe šetrenia priestupku p. Gabriela
Hegedüsa, Družstevná 55, Trenčín, podaného p. Rudolfom Petríkom, Drietoma 797, na
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, ktoré priestupok postúpilo na Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Priestupok mal spočívať v tom, že p. Gabriel
Hegedüs nezákonne uložil stavebný odpad na svojom pozemku. Okresný úrad Trenčín
postúpil daný podnet na prešetrenie Obecnému úradu Drietoma. Starosta obce navrhuje daný
priestupok prešetriť Komisiou na ochranu verejného poriadku.
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Uznesenie č. 59/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje postúpenie oznámenia podozrenia zo
spáchania priestupku p. Gabrielom Hegedüsom Komisii na ochranu verejného
poriadku.
za
proti
zdržal sa

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

12.2. Starosta obce oboznámil poslancov o podnete p. Márie Martinkovej, Drietoma 672, na
prešetrenie nezákonného oplotenia na parc.č. 3000/5. Starosta obce navrhol daný podnet
postúpiť a dať prešetriť Komisiou na ochranu verejného poriadku.
Uznesenie č. 60/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje postúpenie podania na prešetrenie
podnetu p. Márie Martinkovej Komisii na ochranu verejného poriadku.
za
proti
zdržal sa

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

12.3. Spoločenstvu vlastníkov bytov v 9. bytovej jednotke Drietoma, Drietoma 461 bol
ponúknutý zo strany obce prenájom časti priľahlého pozemku k bytovému domu Drietoma
461. Po schôdzi SVB v 9. byt. jednotke Drietoma 461 zo dňa 30.04.2021 predsedníčka SVB p.
Mária Ondrigová oboznámila listom Obec Drietoma, že väčšina majiteľov súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy a chceli by sa bližšie oboznámiť s jej podmienkami.
Uznesenie č. 61/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje odpoveď Spoločenstva vlastníkov
bytov v 9. bytovej jednotke Drietoma k listu č. OcÚDr/2021/720 zo dňa 21.04.2021
o uzavretí nájomnej zmluvy k časti pozemku parc.č. 3100/1 vo vlastníctve obce na
prerokovanie Komisii pre financie, správy majetku a pohľadávok.
za
proti
zdržal sa

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

12.4. Starosta obce oboznámil poslancov o žiadosti p. Miriam Šubertovej, Drietoma 188,
o prenájom obecného priestoru na súkromné podnikateľské účely v oblasti služieb. Starosta
uviedol, že obec v súčasnosti nedisponuje voľnými nebytovými priestormi, ktoré by boli
vhodné na prenájom na podnikateľské účely v oblasti služieb.
Uznesenie č. 62/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Miriam Šubertovej
o prenájom obecného priestoru.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 13 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
Neboli prednesené žiadne pripomienky a podnety občanov.
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Rôzne
1., Starosta obce informoval o úprave obecnej zelene.
2., Starosta obce ďalej informoval o pripravovanom podujatí pre deti - Vítanie leta, ktoré sa
uskutoční v sobotu 19.06.2021 v areáli futbalového ihriska.
3., Ďalej uviedol, že dokončujeme Rekonštrukciu ul. Biskupskej, Kraľovany, Rádek a Žabacej.
Informoval, že sa vybudovala sa vodovodná prípojka pri zdravotnom stredisku a chystá sa
osadenie lavičiek na ul. Kraľovany, Rádek a Žabacia a osadenie náučného chodníka za
účelom informovanosti obyvateľov a návštevníkov obce o histórií daných ulíc.
4., Starosta obce ďalej informoval o spustení obecnej facebookovej stránky.
5., Starosta obce informoval o príprave kultúrnych podujatí - Kopaničiarske slávnosti,
Drietomský festival DH.
6., Starosta obce informoval o postupe spracovania projektov:
-

obci Drietoma bolo doručené zo Žilinského samosprávneho kraja Oznámenie
o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu s názvom „Spájajú nás
spoločné ľudové zvyky a kultúra“ k predloženej žiadosti v rámci Fondu malých projektov,
v programe Interreg V-A SR-ČR,

-

projektuje sa 2. časť ulice Biskupskej, pri vybudovaní chodníka sa navrhuje bezmenný
tok prekryť,

-

chodník vedľa cesty I/9 od PDP po Motorest EDEN, upravil sa projekt tak, aby bol
priechodný a odsúhlasený Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Piešťany,

-

k výstavbe chodníka v Majeri čakáme na právoplatnosť stavebného povolenia,
právoplatnosť by malo nadobudnúť koncom mesiaca jún 2021,

-

ďalej sú podané projekty v rámci MAS a Mikroregiónu, stále čakáme na vyhodnotenie.

7., Starosta obce informoval poslancov o stave Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce
Drietoma. Obec Drietoma v spolupráci so spracovateľom územného plánu zaslala
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Drietoma
všetkým dotknutým úradom na vyjadrenie. Obec v súčasnosti čaká na písomné pripomienky
k Oznámeniu o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Drietoma,
ktoré priebežne preposiela spracovateľovi územného plánu.
8., Starosta obce ďalej informoval, že dňa 17.06.2021 zasadal Krízový štáb obce Drietoma.
Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie záchranných prác v mieste mimoriadnej udalosti.
Informoval, že v najbližších dňoch Obec Drietoma objedná u firmy En Libre, s.r.o. vykonanie
záchranných prác - sanáciu svahu nad cestou I. triedy I/9, Drietoma, miestna časť Branné
v súlade s projektom stavby: „Drietoma havarijný zosuv na ceste I/9 projektová dokumentácia
sanácie skalných stien na vyšetrovanom úseku“.
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Diskusia
Poslanec Ing. Peter Filo a poslankyňa JUDr. Ing. Vladimíra Barišová k plánovanému osadeniu
mobiliáru vyjadrili nespokojnosť o nedostatočnej informovanosti od starostu obce s týmto
zámerom a požiadali starostu obce v budúcnosti o skoršie informovanie, nakoľko pri väčšom
rozpočtovom zaťažení bude treba vykonať zmenu rozpočtu.
Starosta obce uviedol, že sa bude snažiť takýmto situáciám predchádzať a bude viac
informovať obecnú radu i obecné zastupiteľstvo.
Poslanec Peter Kukučka a Ing. Zuzana Križanová, PhD. ocenili záujem starostu zatraktívniť
a sprístupniť informovanosť obyvateľov o histórii najstaršej časti obce, avšak tiež podotkli, že
o takomto zámere treba poslancov skôr informovať.
Ing. Zuzana Križanová, PhD. sa informovala na možnosť umiestniť na vozovku upozorňujúce
značenie „pozor škola“ na ceste prvej triedy I/9 v oboch smeroch, vzhľadom na vznikajúce
kolízne situácie v okolí areálu školy, kde rodičia parkujú svoje motorové vozidlá.
Starosta obce uviedol, že preznačenie cesty I/9 od štátnej hranice po Bánovce nad Bebravou
sa udialo v schvaľovacom procese v roku 2019/2020. Zároveň prisľúbil preverenie situácie
s príslušnými orgánmi, či na danom úseku je možné umiestniť upozorňujúce značenie „pozor
škola“.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
JUDr. Ing. V. Barišová

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

Ing. P. Filo

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