OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 4/2018

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 9. mája 2018

overovatelia:
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová
Andrej Gabrhel

Máj 2018

zapisovateľka:
Jana Pálešová
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Zápisnica č. 4/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 9. mája 2018 o 16,00 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 7 poslancov, ospravedlnil sa JUDr. Milan
Hrnčárik, Mgr. Adriana Michalcová 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.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Schválenie výšky spoluúčasti k výzve na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2018
5. Rôzne
6. Záver
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing.P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.
T.Revay)
:0
:0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
JUDr., Ing. Vladimíra Barišová
za
proti
zdržal sa

: 6 (Ing. P.Filo, G.Kotrha, A. Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
: 1 (JUDr. Ing. V.Barišová)
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Andrej Gabrhel
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T,Revay)
:0
: 1 (A. Gabrhel)

K bodu 4 programu OZ
Schválenie výšky spoluúčasti k výzve na predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na
rozvoj vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
V roku 2017 sa obec zapojila sa do výzvy na odstránenie havarijných stavov telocviční
základných škôl. Žiadala finančné prostriedky na opravu a zateplenie strechy, sociálnych
zariadení, elektroinštalácie a opravu cvičebného priestoru. Finančné prostriedky boli pridelené
len na opravu strechy a sociálnych zariadení. Obec sa i v tomto roku chce zapojiť do výzvy o
poskytnutie finančných prostriedkov na opravu cvičebných priestorov:
- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne

Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku spoluúčasti na kapitálové výdavky minimálne
10% k výzve na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2018
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.
T.Revay)
:0
:0

K bodu 5 programu OZ
Rôzne
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v apríli 2017 sa poslanci zhodli riešiť aj otázku
parkovania na obecných komunikáciách a na priestranstvách verejnej zelene. Týkalo sa to aj
Daniela Haruštiaka – Sojaprodukt s.r.o.,. Pred sídlom firmy na obecnom pozemku parkujú
svoje autá a to nie len firemné, no i súkromné. Starosta obce podpísal s p. Harušťákom v júni
2017 zmluvu o nájme obecného pozemku o výmere 148m2 za cenu 1 €/m2/rok. Tento nájom
nebol obecným zastupiteľstvom schválený. Preto navrhuje :
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru z dôvodu osobitného zreteľa
o prenájom časti pozemku evidovanom na LV č. 1 ako E-KN par.č. 4953/7
v katastrálnom území obce Drietoma pri pred firmou Daniel Harušťák – Sojaprodukt,
s.r.o. o výmere 148 m2 za účelom vybudovania parkoviska zo zámkovej dlažby, ktoré
hlavne v čase voľna a sviatkov bude slúžiť aj návštevníkom evanjelického kostola
a cintorína. Všetky náklady spojené so zameraním pozemku bude znášať nájomca.
Obec Drietoma zabezpečí zverejnenie uvedeného zámeru na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce.
za

: 5 (Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko)

proti
zdržal sa

: 1 (Ing. T.Revay)
: 1 (JUDr. Ing. V.Barišová)

JUDr. V.Barišová navrhla uznesenie upraviť o presnejší dôvod hodný osobitného zreteľa.

3

Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať časti pozemku evidovanom na LV č. 1
ako E-KN par.č. 4953/7 v katastrálnom území obce Drietoma pred firmou Daniel
Harušťák – Sojaprodukt, s.r.o. o výmere 148 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za účelom vybudovania parkoviska zo zámkovej dlažby. Osobitný zreteľ je daný tým, že
vybudované parkovisko bude v čase voľna a sviatkov slúžiť aj obyvateľom obce
Drietoma a návštevníkom evanjelického kostola a cintorína. Všetky náklady spojené so
zameraním pozemku bude znášať nájomca. Obec Drietoma zabezpečí zverejnenie
uvedeného zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
za

: 6 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko)

proti
zdržal sa

: 1 (Ing. T.Revay)
:0

K bodu 6 programu OZ
Záver
Starosta obce ukončil mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným
za účasť.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
JUDr.Ing. Vladimíra Barišová

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

Andrej Gabrhel

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