OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica
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Zápisnica č. 3/2021
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 22. apríla 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 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 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.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 28/2021
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. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Peter Kukučka
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 (P. Kukučka)

Ing. Roman Lackovič
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 (Ing. R. Lackovič)
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K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol hlavný
kontrolór Mgr. Radovan Sáska. Kontrola uznesení bola doručená všetkým poslancom pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva elektronicky, a tiež bola predložená poslancom
k nahliadnutiu na rokovaní obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 30 /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,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, 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. Na
zasadnutí obecnej rady boli riešené: mimoriadna udalosť v katastrálnom území obce a s ňou
spojené záchranné práce, prerokovali sa nové výzvy na získanie finančných prostriedkov,
žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia,
práce v obci, prerokovali sa možnosti realizovania kultúrnych podujatí.
Uznesenie č. 31/2021
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, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
6.1. Žiadosť Morgana le Fay s.r.o., so sídlom Drietoma 747 o odpustenie nájomného za
obdobie október, november, december 2020 a január, február, marec a apríl 2021(do
18.04.2021).
Žiadosť bola prerokovaná Komisiou pre financie, správy majetku a pohľadávok.
Poslanec Ing. Peter Filo informoval poslancov o možnosti podania žiadosti o poskytnutie
dotácie na úhradu nájomného z Ministerstva hospodárstva SR za obdobie do 18.04.2021 pre
nájomníkov, ktorí majú od obce prenajaté priestory, a zároveň ktorým bolo užívanie predmetu
nájmu znemožnené na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v dôsledku
vydaných opatrení vládou SR v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-19, alebo
bolo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti. Ďalej informoval o možnosti
odpustenia časti z nájomného nájomcovi za obdobie, v ktorom nájomca nemohol užívať
predmet nájmu.
Členovia komisie rozhodli o odpustení 50 % z nájomného za obdobie od 01.10.2020 do
18.04.2021 pre žiadateľa Morgana le Fay s.r.o.
50 % nájomného sa bude žiadať žiadosťou o poskytnutie dotácie na nájomné cez Ministerstvo
hospodárstva SR.
Uznesenie č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odpustenie nájomného vo výške 50 %
pre Morgana le Fay s.r.o., Drietoma 747 za obdobie od 01.10.2020 do 18.04.2021
v celkovej výške 569,62 eur.
za
proti

: 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
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zdržal sa

: 0

6.2. Žiadosť Martiny Pilkovej – kozmetický salón TINA, Drietoma 12 o odpustenie nájomného
za obdobie január, február, marec a apríl 2021(do 18.04.2021).
Žiadosť bola prerokovaná Komisiou pre financie, správy majetku a pohľadávok. Členovia
komisie rozhodli o odpustení 50 % z nájomného za obdobie od 01.01.2021 do 18.04.2021.
50 % nájomného sa bude žiadať žiadosťou o poskytnutie dotácie na nájomné cez Ministerstvo
hospodárstva SR.
Uznesenie č. 33/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odpustenie nájomného vo výške 50 %
pre Martinu Pilkovú – kozmetický salón TINA, Drietoma 12 za obdobie od 01.01.2021 do
18.04.2021 v celkovej výške 76,16 eur.
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

6.3. Žiadosť JAST STAV s.r.o., so sídlom Drietoma 569 o odpustenie nájomného za obdobie
január, február, marec a apríl 2021(do 18.04.2021).
Žiadosť bola prerokovaná Komisiou pre financie, správy majetku a pohľadávok. Členovia
komisie rozhodli o odpustení 50 % z nájomného za obdobie od 01.01.20210 do 18.04.2021.
50 % nájomného sa bude žiadať žiadosťou o poskytnutie dotácie na nájomné cez Ministerstvo
hospodárstva SR.
Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odpustenie nájomného vo výške 50 %
pre JAST STAV s.r.o., Drietoma 569 za obdobie od 01.01.2021 do 18.04.2021 v celkovej
výške 550,48 eur.
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)

6.4. Žiadosť firmy Proyacht s.r.o., Drietoma 453 o prenájom časti nebytových priestorov v
budove Základnej školy s materskou školou v Drietome.
Starosta informoval, že sa zabezpečí oddelenie vchodu pre materskú školu od predmetných
nebytových priestorov priečkou a vchod do nebytových priestorov sa vybuduje z priestorov,
ktoré má firma Proyacht s.r.o. v prenájme.
Žiadosť bola prerokovaná obecnou radou a komisiou financií, správy majetku a pohľadávok.
K žiadosti bol zverejnený zámer osobitným zreteľom o prenájom časti nebytových priestorov v
bloku C budovy Základnej školy s materskou školou.
Uznesenie č. 35/2021
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 - časť nebytových priestorov na prízemí bloku C v budove Základnej
školy s materskou školou Drietoma, súpisné číslo 453, pre žiadateľa Proyacht s.r.o., so
sídlom Drietoma 453, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného
zreteľa je daný tým, že uvedený žiadateľ má prenajaté priestory susediace s vyššie
špecifikovanými nebytovými priestormi, ktoré navzájom prepojí, a zároveň vykoná
stavebné úpravy, ktorými odčlení tieto priestory od vstupu do materskej škôlky. V
uvedených priestoroch zriadi predajňu – eshop, a zároveň sa priestory budú využívať
na kurzy IZS a vodnej záchrannej služby.
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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Uznesenie č. 36/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov
v budove Základnej školy s materskou školou Drietoma, súpisné číslo 453, kde žiadateľ
Proyacht s.r.o., so sídlom Drietoma 453 zriadi predajňu – eshop, a zároveň sa priestory
budú využívať na kurzy IZS a vodnej záchrannej služby:
- na dobu neurčitú,
- cena podnikateľských priestorov vo výmere 62,65 m2 vo výške 15 €/m2 /rok, t.j. 939,75
€/rok,
- cena za sociálne zázemie vo výmere 8,50 m2 vo výške 15 €/m2 /rok, t.j. 127,50 €/rok,
- spolu nebytový priestor o výmere 71,15 m2 v celkovej výške 1067,25 €/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,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

6.5. Žiadosť občianskeho združenia Veselý Vidiek, Drietoma 695 o prenájom nebytových
priestorov v priestoroch dielne súp.č. 710, postavenej na pozemku parc.č. 3/1 pri bývalej
materskej škole súp.č. 195, na účely prevádzkovania posilňovne.
Poslanec Ing. Peter Filo sa vyjadril, že žiadateľ priestory zrekonštruoval, o priestory sa stará,
navrhuje žiadosti vyhovieť.
Žiadosť bola prerokovaná obecnou radou a komisiou financií, správy majetku a pohľadávok.
K žiadosti bol zverejnený zámer osobitným zreteľom o prenájom nebytových priestorov v
priestoroch dielne súp.č. 710 na účely prevádzkovania posilňovne.
Uznesenie č. 37/2021
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 v priestoroch dielne súp.č. 710, postavenej na
pozemku parc.č. 3/1 pri bývalej materskej škole súp.č. 195, na účely prevádzkovania
posilňovne pre žiadateľa Veselý Vidiek, Drietoma 695, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že uvedený žiadateľ
prevádzkoval a naďalej bude prevádzkovať vo vyššie špecifikovaných nebytových
priestoroch posilňovňu, ktorá je prospešná pre obec a jej obyvateľov. Priestory žiadateľ
zrekonštruoval a vytvoril v nich podmienky vyhovujúce cvičiacim návštevníkom.
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

Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v priestoroch dielne súp.č. 710, postavenej na pozemku parc.č. 3/1 pri bývalej materskej
škole súp.č. 195, kde žiadateľ Veselý Vidiek, Drietoma 695 bude prevádzkovať
posilňovňu:
- na dobu neurčitú,
- cena nebytových priestorov vo výmere 82,2 m2 vo výške 1 €/rok.
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 podal správu o zasadnutí Komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok.
Na zasadnutí komisie sa prerokovali tiež nasledovné žiadosti:
Žiadosť p. Olega Porubského a p. Bronislavy Porubskej, bytom Drietoma 409 a žiadosť p.
Radovana Panáka, bytom Drietoma 410 o odkúpenie časti pozemku parc.č. 3130/4 vo
vlastníctve obce Drietoma, nachádzajúceho sa medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.
Členovia komisie navrhli cenu za odpredaj pozemku vo výške 40€/m2. Obec na žiadosti
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písomne odpovedala, v odpovedi žiadateľov informovala o navrhovanej výške ceny komisie za
odpredaj pozemkov.
Žiadosť p. Anny Cígerovej, bytom Drietoma 6041 a p. Marcela Jambora, bytom Kpt. Nálepku
2, 911 01 Trenčín o prenájom časti pozemkov KN-E parc.č. 2933/1 a KN-E parc.č. 2933/3 vo
vlastníctve obce Drietoma, za účelom vytvorenia prístupu na pozemky vo vlastníctve
žiadateľov. Obec žiadateľov listom informovala, že pozemok je v súčasnosti prenajatý
spoločnosti JASTstav s.r.o., na základe týchto skutočností nie je možné sa touto žiadosťou
zaoberať.
Odvolanie Spoločenstva vlastníkov bytov v 9 bytovej jednotke Drietoma 461 proti rozhodnutiu
č. OcÚDr/2020/1460 o vysporiadanie priľahlého pozemku k bytovému dom súp.č. 461, v
ktorom spoločenstvo požiadalo o prehodnotenie rozhodnutia a zároveň o stretnutie s členmi
Komisie pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie. Stretnutie s členmi komisie
sa uskutočnilo dňa 17. 02. 2021. Hlavný kontrolór obce Mgr. Radovan Sáska upozornil členov
Komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok, že Obec Drietoma je povinná sa pri
prevode - prenájme alebo predaji pozemku – riadiť Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Starosta uviedol, že obec žiadateľovi písomne odpovedala, v odpovedi žiadateľa informovala
o stanovisku komisie k jeho odvolaniu.

K bodu 7 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
Starosta informoval, že Obec Drietoma v súvislosti s vydanými protipandemickými opatreniami
vyzvala občanov, aby zvážili svoju účasť na zasadnutí OZ.
Rôzne
Starosta obce informoval o stave a priebehu záchranných prác v priestore mimoriadnej
udalosti Pád skalného bloku na ceste I/9 v katastrálnom území obce Drietoma v časti Branné.
Členovia komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok na jej zasadnutí vyslovili obavy
z financovania záchranných prác.
Starosta uviedol, že všetky faktúry s potrebnou dokumentáciou sú zasielané na Okresný úrad
Trenčín, odbor krízového riadenia a po ukončení záchranných prác budú zaslané všetky
podklady spolu so žiadosťou na Ministerstvo vnútra SR, ktoré požiada vládu SR o uhradenie
všetkých vynaložených nákladov na záchranné práce súvisiace s mimoriadnou udalosťou.
Starosta informoval, že je v úzkom kontakte s Ing. Martou Kohlíkovou, vedúcou krízového
riadenia Okresného úradu Trenčín, všetky potrebné kroky spojené s mimoriadnou udalosťou
navzájom konzultujú.
Hlavný kontrolór obce Mgr. Radovan Sáska informoval poslancov o vypracovaní dokumentu
o finančnej situácii obce, ktorý sa zašle na Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo financií SR.
Hlavný kontrolór obce podotkol, že obec nemá k dispozícii finančné prostriedky na riešenie
mimoriadnej udalosti, každá faktúra vystavená na obec predstavuje pre obec dlh, a že pri
riešení financovania záchranných prác mimoriadnej udalosti má obec konať v súlade so
zákonom o obecnom zriadení.
Starosta ďalej informoval, že vydal príkaz na objednávku podrobného inžinierskogeologického
prieskumu a posudku úseku mimoriadnej udalosti, následne vydal príkaz na objednanie
projektovej dokumentácie sanácie skalných stien v katastrálnom území obce Drietoma.
Starosta informoval, že pri prieskume sa zistili ďalšie dva rizikové úseky stien skalných hornín.
Ďalej starosta informoval o arboristickom prieskume drevín v areáli parku a futbalového
ihriska. V súčasnosti prebieha vyviazanie a orez rizikových drevín, ktoré by mohli ohroziť život,
zdravie a majetok občanov.
Starosta informoval o výrube drevín v areáli základnej školy. Možnosť opätovnej výsadby
okrasných a ovocných drevín zvažuje na základe výzvy o NFP.
Starosta informoval o stave a priebehu projektov:
Pre stavbu „Výstavba chodníkov pre chodcov v obci Drietoma“ – Výstavba chodníka vedľa
cesty III/1864 (Drietoma – Kostolná-Záriečie) prebieha proces majetkového vysporiadania
pozemku vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Pre stavbu Výstavba chodníka
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vedľa cesty I/9, Majer a Výstavba chodníka na cintoríne je vydané územné rozhodnutie,
prebieha proces stavebného konania.
Stavba Výstavba chodníkov pre chodcov pri ceste I/9 - od PDP Drietoma po Motorest EDEN
je v konaní, chýba nám vyjadrenie od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
Starosta informoval o zmene správcu verejného vodovodu. Novým správcom verejného
vodovodu je od 01.04.2021 spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín.
Obec Drietoma zabezpečila uzatvorenie zmlúv o dodávke vody z verejného vodovodu
s odberateľmi na obdobie od 01.01.2021 do 30.03.2021. V súčasnosti sú odberateľom
doručované faktúry za odber pitnej vody.
Starosta ďalej informoval o rekonštrukcii elektroinštalácie a montáži bleskozvodu vo
vodojemoch a zabezpečení revíznych správ.
Nového prevádzkovateľa sme oboznámili s trasovaním vodovodu, s umiestnením
vodovodných šácht po obci a o stave vodovodu.
Poslanec Ing. Peter Filo sa informoval, či máme zamerané trasovanie celého vodovodu.
Starosta odpovedal, že trasovanie vodovodu zameriaval Ing. Hájny z firmy MAP GEO Trenčín
s.r.o.
Starosta informoval o pripojenosti domácností na kanalizačnú sieť so stavom k 30.11.2020.
Uviedol, že niektoré domy nie sú obývané, v niektorých domácnostiach žijú sociálne slabší
spoluobčania (starší ľudia, dôchodcovia), v niektorých domácnostiach žijú spoluobčania, ktorí
majú možnosť sa na kanalizačnú sieť pripojiť, avšak zatiaľ sa nepripojili. Starosta obce
informoval, že obecná rada a Komisia pre financie, správy majetku a pohľadávok sa uzniesli
na informovaní občanov o povinnosti napojiť domácnosti na vybudovanú kanalizačnú sieť
formou listu. Tie domácnosti, ktoré sa na kanalizačnú sieť nepripoja alebo nemajú možnosť sa
pripojiť (táto povinnosť sa týka aj osád a chatových oblastí), budú musieť po vyzvaní
zdokladovať odvádzanie odpadových vôd. Znenie listu bolo prednesené na zasadnutí Komisie
pre financie, správy majetku a pohľadávok.
Poslanec Peter Kukučka podotkol, aby znenie listu bolo napísané zrozumiteľne.
Starosta uviedol, že je prijaté všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Drietoma (VZN
č. 2/2018).
Poslanec Ing. Peter Filo doporučil list zverejniť na úradnej tabuli i na internetovej stránke
obce.
Starosta informoval o príprave kultúrnych podujatí. Po rozhovore so starostom obce Starý
Hrozenkov p. Milanom Vaculíkom, organizátori podujatie Kopaničiarske slávnosti plánujú
zorganizovať. Po rozhovore s kapelníkom DH Drietomanka Jaroslavom Múdrym je v pláne
zorganizovať tiež podujatie Festival dychových hudieb. P. Múdry informoval p. starostu, že
kapely na festival sú zabezpečené. Či sa podujatia budú organizovať, závisí od vývoja
pandemickej situácie a vydaných opatrení.
Starosta informoval o zapojení Základnej školy s materskou školou Drietoma do výzvy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách a stredných školách.
Z pridelených finančných prostriedkov plánujú nakúpiť vybavenie, zariadenia do školskej
kuchyne a jedálne. Predpokladané pridelené finančné prostriedky v hodnote 5.000,- eur.
Starosta informoval, že prebieha ukladanie optickej siete v obci. V pláne je uloženie optickej
siete v rámci celej centrálnej časti obce.
Starosta ďalej informoval o uložení sietí verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v časti od
mosta ponad Drietomicu po bytovky na hornom konci.
Starosta informoval o potrebe vymeniť rozvádzače verejného osvetlenia v miestnej časti Majer
a v miestnej časti Branné, ktoré sú v havarijnom stave.
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Poslanec Ing. Roman Lackovič opätovne pripomienkoval vjazdy na hornom konci.
Starosta odpovedal, že tento podnet bol v minulosti riešený na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, je prijaté uznesenie a v danej veci koná.
Poslanec Peter Kukučka sa informoval k sčítaniu obyvateľov v obci.
Zamestnankyňa obecného úradu Marika Macharová sa vyjadrila, že v priebehu samosčítania
obyvateľov sa sčítalo približne 90 % obyvateľov obce Drietoma. Ďalej uviedla, že občania,
ktorí sa nesčítali v priebehu samosčítania, budú mať možnosť sčítať sa za pomoci asistentov
sčítania počas dosčítavania. Dosčítavanie realizované asistovaným sčítaním by malo trvať po
dobu 6 týždňov, presný termín dosčítavania určí predseda Štatistického úradu Slovenskej
republiky. Obyvatelia budú o tejto možnosti informovaní.
Poslanec Peter Kukučka sa informoval k informačným tabuliam.
Starosta uviedol, že texty k informačným tabuliam pripravovala Mgr. Monika Hoštáková,
zamestnankyňa obecného úradu. Informácie sme čerpali z kroník, zo starých historických kníh
o obci, zo starých publikácií obce i od starších spoluobčanov a budú inštalované v najbližších
dňoch.
Starosta sa vrátil k uloženiu zemného vedenia pouličného osvetlenia a verejného rozhlasu
a požiadal poslancov o podporu riešenia daného problému.
Návrh uznesenia predniesol poslanec Ing. Peter Filo.
Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje uloženie zemného vedenia pouličného
osvetlenia a verejného rozhlasu v rozsahu 975 metrov v maximálnej cene 13.550 € (od
mosta ponad Drietomicu po bytovky na hornom konci).
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

Na zasadnutí Komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok navrhol zástupca starostu
a poslanec Ing. Peter Filo kúpiť úžitkové vozidlo pre obec Drietoma.
Starosta informoval, že obec sa v rámci Environmentálneho fondu zapojila do výzvy
o poskytnutie dotácie na zakúpenie komunálneho vozidla. Táto výzva zatiaľ nebola
vyhodnotená.
Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje nákup úžitkového vozidla pre potreby
obce.
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

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Drietome, členov Obecnej rady
v Drietome a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Drietome.
Návrh zmien zásad odmeňovania predniesol zástupca starostu, poslanec a predseda Komisie
pre financie správy majetku a pohľadávok Ing. Peter Filo. Návrh zmien bol prerokovaný
Komisiou pre financie, správy majetku a pohľadávok.
Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Drietome, členov Obecnej rady v Drietome a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Drietome s platnosťou od 01. 05. 2021 so zapracovanými
pripomienkami členov Komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok.
za

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

: 0
: 0

Diskusia
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval o frekvencii vývozu triedeného odpadu.
Starosta uviedol, že rozpis plánovaného vývozu triedeného odpadu i komunálneho odpadu je
zverejnený na webovej stránke obce Drietoma (www.drietoma.sk). Ďalej informoval, že
v predchádzajúcom roku boli rozhodnutím OZV, na základe objemu vytriedeného odpadu,
obci odobraté kontajnery na papier a sklo v obci i z miestnych častí Brúsne a Hranica.
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval k vývozu komunálneho odpadu v osadách.
Starosta uviedol, že občania vrecia s komunálnym odpadom odkladajú pri cestnú
komunikáciu.
Poslanec Ing. Roman Lackovič a poslankyňa Ing. Zuzana Križanová, PhD. poznamenali
zváženie vytvorenia stojiska na nádoby/na vrecia na odpad na mieste prístupnom pre
odpadovú spoločnosť, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu.
Starosta informoval, že zber objemného odpadu sa uskutoční od 26.04.2021 do 28.04.2021.
Poslanec Ing. Roman Lackovič namietol autá parkujúce na cestnej komunikácii na ul. Riadok.
Starosta uviedol, že je to problém, ktorý si občania neuvedomujú a neuváženým parkovaním
obmedzujú ostatných spoluobčanov.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
P. Kukučka

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

Ing. R. Lackovič

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