OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 6/2017

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 13. septembra 2017

overovatelia:
Ing. Michal Lacko
Andrej Gabrhel

September 2017

zapisovateľka:
Jana Pálešová
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Zápisnica č. 6/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 13. septembra 2017 o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho domu

_________________________________________________________
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, ospravedlnila sa poslankyňa Mgr.
Adriana Michalcová zo zdravotných dôvodov a poslanec Ing. Petr Filo, ktorý príde neskôr,
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J.Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom
elektronickou poštou, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
apríl – júl 2017
7. Upozornenie prokurátora na doposiaľ neprijaté Všeobecne záväzne nariadenie
o organizácii miestneho referenda podľa §11a ods.9 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
8. Prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda
9. Schválenie dvoch kandidátov za obec Drietoma do funkcie prísediacich na súde
10. Žiadosti právnických a fyzických osôb
11. Pripomienky a podnety občanov
12. Informácia o prebiehajúcich prácach v obci
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 89/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0
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K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 90/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.

Ing. Michal Lacko
za
proti
zdržal sa

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

A.Gabrhel
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho riadneho a mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva predniesol hlavný kontrolór obce Drietoma Bc. Radovan Sáska.
16: 08 príchod poslanca Ing. Petra Fila

Uznesenie č. 91/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

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 dvakrát. Na zasadnutiach
obecnej rady boli riešené výzvy, žiadosti fyzických a právnických osôb, práce v obci a príprava
kultúrnych podujatí.

Uznesenie č. 92/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
apríl – júl 2017
Správu o činnosti podal hlavný kontrolór obce Drietoma Bc. Radovan Sáska. Kontrola bola
zameraná na nasledovné:
-kontrola vyúčtovania dotácii z rozpočtu obce Drietoma – časovosť, forma, súlad s VZN
Pri poskytnutí dotácií neboli zistené závažné nedostatky, avšak doporučuje prepracovať
Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré je veľmi všeobecné
-kontrola vyrubovania daní a poplatkov v obci Drietoma za obdobie 2016 na náhodne
vybraných daňovníkoch
Kontrolovaný bol súlad priznania k dani z nehnuteľnosti s vystaveným rozhodnutím
a skutočným stavom.
Prebieha kontrola účtovných dokladov a faktúr v obci Drietoma a ZŠ s MŠ Drietoma.
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Vo svojej správe uviedol, aby boli aktualizované a dopracované riadiace dokumenty
a smernice obce, vykonaná mimoriadna fyzická inventarizácia majetku, záväzkov, rozdiel
majetku a záväzkov v obci v súlade s § 184ods. 1) Zákonníka práce.

Uznesenie č. 93/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie apríl – júl 2017.

K bodu 7 programu OZ
Upozornenie prokurátora na doposiaľ neprijaté Všeobecne záväzne nariadenie
o organizácii miestneho referenda podľa §11a ods.9 zák. č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Upozornenie prokurátora na doposiaľ neprijaté Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii
miestneho referenda prečítal starosta obce p. Jaroslav Mego.
Uznesenie č. 94/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie upozornenie prokurátora na
doposiaľ neprijaté Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda
podľa § 11a ods. 9 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

K bodu 8 programu OZ
Prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda bol vypracovaný,
zverejnený na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a zaslaný poslancom k
pripomienkovaniu. Pripomienky poslankyne JUDr.,Ing. Vladimíry Barišovej boli zapracované
do Všeobecne záväzného nariadenia.
Uznesenie č. 95/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Drietoma č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 9 programu OZ
Schválenie dvoch kandidátov za obec Drietoma do funkcie prísediacich na súde
Na obecný úrad bol doručený list so žiadosťou o zvolenie dvoch kandidátov do funkcie
prísediacich za obec Drietoma, pre Okresný súd v Trenčíne. Na uľahčenie výberu kandidátov
predseda Okresného súdu odporúča zvolenie doterajšieho prísediaceho za obec Drietoma,
ktorým je p. Jozef Kukučka. Ako ďalší bol starostom obce navrhnutý p. Jozef Režný. S
navrhnutými kandidátmi predseda Okresného súdu súhlasil.
Uznesenie č. 96/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje v súlade s § 141 ods. 1 zákona č.
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich na štvorročné volebné obdobie za obec
Drietoma, ako prísediacich na Okresnom súde v Trenčíne týchto občanov: Jozef
Kukučka, Drietoma č. 26 a Jozef Režný, Drietoma č. 19.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0
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K bodu 10 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
10.1. Žiadosť Blasa s.r.o. so sídlom v Trenčíne o odklad nájmu za mesiac jún 2017, nakoľko
prevádzka pohostinstva v budove požiarnej zbrojnice bola uvedená do prevádzky 01.07.2017.
Uznesenie č. 97/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť firmy BLASA s.r.o. o. na
odklad platenia nájmu za mesiac jún 2017, nakoľko v prevádzke ešte prebiehali
stavebné úpravy.
za
proti
zdržal sa

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

10.2. Petícia na opravu miestnej komunikácie ,, Na Pažiti“ podpísaná občanmi obce Drietoma
žijúcich v tejto miestnej časti. Komunikácia je vo veľmi zlom stave, betón sa drolí, zrejme
vplyvom nekvality a taktiež ho ničí stekajúca voda. Žiadajú o zabetónovanie miest ,kde nie je
žiadny betón, čo by sa dalo realizovať ihneď. Starosta obce p. J.Mego poznamenal, že skôr
ako sa bude realizovať oprava, úprava komunikácie by bolo vhodné vyzvať občanov, aby sa
všetci, ktorí nie sú napojení, napojili na kanalizáciu.
Uznesenie č. 98/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť obyvateľov o opravu
miestnej komunikácie ,,Na pažiti“.
10.3. Žiadosť p. Evy Kallovej o odpustenie nájmu do 30.11.2017 v priestoroch kaderníctva
v kaštieli, nakoľko nie je administratívne doriešený. Predpokladaný termín otvorenia je
1.12.2017.
Uznesenie č. 99/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Evy Kallovej o odpustenie nájmu
v priestoroch nového kaderníctva do 30.11.2017.
za
proti
zdržal sa

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

10.4. Žiadosť p. Boženy Vraždovej a Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o zaradenie pozemku
k.ú. Drietoma, pac.č. 1294/1 do zmien a doplnkov územného plánu obce Drietoma.
Uznesením obecného zastupiteľstva obce Drietoma č. 176/2016 zo dňa 13.12.2016 bolo
schválené nasledovné:
Orgán územného plánovania – obec Drietoma – obstarávateľ územnoplánovacích podkladov
územnoplánovacej dokumentácie obce Drietoma , v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 zb. –
Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov preskúmal schválený Územný plán obce
(ÚPN-O) Drietoma (schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.10.2012, uznesením č.
55/2012) a konštatuje, že nie je potrebná jeho aktualizácia.
Všetky žiadosti k zmene územného plánu budú evidované a v prípade zmeny územného
plánu obce Drietoma sa budú žiadosti opätovne prerokovávať.
Uznesenie č. 100/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Boženy Vraždovej
a p. Ivana Vraždu, o zaradenie pozemku k.ú Drietoma parc.č. 1294/1 do zmien
a doplnkov pri najbližšej zmene územného plánu.
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10.5. Žiadosť p. Štefana Hodála o nájom obecného pozemku za účelom spevnenia plochy
zámkovou dlažbou pred bytovkou na parkovanie dvoch osobných vozidiel.
Komisia pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie odporúča žiadosť neschváliť
a navrhuje obyvateľom bytového domu súp.č. 461 zvolať domovú schôdzu, kde sa dohodnú
na komplexnom riešení parkovacích miest a odkúpení priľahlých pozemkov vlastníka, teda
Obce Drietoma.
Uznesenie č. 101/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť p. Štefana Hodála o nájom
pozemku pred obytným domom Drietoma č. 461 pre účely parkovania dvoch osobných
áut. Daný problém navrhujeme riešiť komplexne so spoločenstvom vlastníkov bytov v 9
bytovej jednotke, Drietoma 461.
za
proti
zdržal sa

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

16:46 sa ospravedlnil a opustil rokovanie obecného zastupiteľstva hlavný kontrolór p. Bc.
Radavan Sáska pre účast na ďalších dvoch rokovaniach v iných obciach
10.6. Žiadosť p. Petra Michalca s manželkou Alenou, Drietoma č.177 o odkúpenie pozemku
k.ú. Drietoma par.č. 85/2 vo výmere 82 m2, ktorý je vo vlastníctve obce.
Parcela sa nachádza medzi parc.č 85/1 a parc. č. 3482/17 vo vlastníctve žiadateľov
a s ktorými táto parcela tvorí funkčný celok. Je využívaný ako záhrada, ktorú roky využívajú
a zveľaďujú.
Žiadosť bola riešená komisiou pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie, ktorá
navrhla žiadosti vyhovieť nasledovne: parcelu C 85/2 nie je možné odpredať, keďže nie je vo
vlastníctve obce. Vo vlastníctve obce medzi parcelami uvedenými v žiadosti sa nachádza
parcela E-KN parc. č. 5009, ktorú je možne odpredať.
Uznesenie č. 102/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť manželov Petra Michalca
a Aleny Michalcovej o odkúpenie časti pozemku parcela E-KN parc. č. 5009.
za
proti
zdržal sa

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

10.7. Žiadosť p. Dalily Bachurkovej, Starý Hrozenkov o stanovisko obce Drietoma k zámeru
odkúpiť časť pozemku vo vlastníctve obce Drietoma KN-C par.č. 3407/1 za účelom uviesť
rodinný dom na tejto parcele do právneho stavu, nakoľko pre túto stavbu nie je založený list
vlastníctva.
Komisia pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie odporúča odpredaj pozemku
KN - „C č. 3407/1 len v nevyhnutnej miere pod zastavanou plochou rodinného domu súp. č.
662. Oplotenie rodinného domu vrátiť na hranicu pozemku KN - C č. 2271 tak, aby
nezasahovalo na pozemok KN - C č. 3407/1 vo vlastníctve Obce Drietoma.
Uznesenie č. 103/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť p. Dalili Bachurkovej o
odpredaj časti pozemku z parc. KN-C č. 3407/1, ktorá sa nachádza pod rodinným
domom súp.č. 662 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko Ing.T.Revay)
:0
: 2 (Ing.P.Filo, JUDr. Ing. V.Barišová)
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10.8. Žiadosť p. Dušana Michalca, Drietoma č. 735, o zregulovanie a dokončenie odtoku
dažďovej vody v časti Súhrada a prehodnotenie žiadosti dobudovať tu obecný vodovod..
V tejto časti obce Drietoma sa na komunikácii nachádza po dažďoch veľké množstvo bahna
a vody. Riešením by mohlo byť uloženie odvodňovacích žľabov.
Horúčavy a suchá spôsobujú problém s pitnou vodou, keďže je to časť kde nie je vybudovaný
obecný vodovod.
Komisia pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie vykonala obhliadku v časti
Drietoma - Súhrada a danú žiadosť navrhuje zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 104/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť pána Dušana Michalca
o zregulovanie a dokončenie odtoku dažďovej vody a dobudovanie obecného
vodovodu v časti Drietoma – Súhrada.
10.9. Žiadosť p. Miroslava Revaya s manželkou Máriou, Drietoma č. 457 o odkúpenie
obecných pozemkov k.ú. Drietoma par.č. E 4953/4 a parc. č. 5009, nachádzajúce sa za
pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.
Uznesenie č. 105/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť o odpredaj obecného
pozemku evidenovaného na parc. KN-E č. 5009 a KN-E č. 4953/4 pre manželov
Miroslava Revaya a Máriu Revayovú.
za
proti
zdržal sa
nehlasoval

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

10.10. Žiadosť p. Martina Dleska a p. Silvie Michaleovej, Drietoma č. 179 o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 5009 a parc.č. 4953/4, ktoré susedia s parcelami
žiadateľov. O tieto parcely sa dlhodobo starajú, z geometrického hľadiska sú pre nich ideálne
na oddelenie susediacich pozemkov a majú pre nich praktický význam.
Uznesenie č. 106/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť o odpredaj obecného
pozemku evidovaného na parc. KN-C č. 84/2, KN-E č. 5009, a KN-E č. 4953/4 pre Martina
Dleska a Silviu Michaleovú.
za
proti
zdržal sa
nehlasoval

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

Komisia pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie vykonala obhliadku na
parcele „C KN č. 84/2 o výmere 119 m2 odporúča daným žiadostiam nevyhovieť. Keďže na
rovnaký pozemok evidujeme dve žiadosti bol návrh vyhlásiť súťaž na odpredaj pozemku na
parcele KN-E č. 5009 a KN-E č. 4953/4, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 107/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže
na odpredaj časti obecného pozemku KN-E č. 5009 a KN-E č. 4953/4.
za
proti
zdržal sa
nehlasoval

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing. M.Lacko)
:0
:0
: 1 (Ing. T.Revay)
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10.11. Žiadosť Allfoods, s.r.o. o udelenie výnimky pre zriadenie areálu s maloobchodnými
službami pre záhradkárov a pestovateľov na pozemku vo vlastníctve žiadateľa KN-C par.č.
2290/1 a parc. č. 2288/4.
Komisia pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie odporúča danú žiadosť
neschváliť.
Uznesenie č. 108/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť firmy Allfoods s.r.o.
o udelenie výnimky pre zriadenie areálu s maloobchodnými službami pre záhradkárov
a pestovateľov.
za
proti
zdržal sa

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

10.12. p. Stanislav Hrušovský a p. Júlia Hrušovská, Drietoma č. 621, ponúkli obci Drietoma
časť pozemku, ktorý slúži ako prístupova cesta v miestnej časti majer, za dohodnutú cenu 1 €.
Odčlenením z parcely C-KN parc.č. 2326/1 ako zastavaná plocha o výmere 586 m2 vznikli
parc.č. 2326/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 477m2 a
parc.č. 2326/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109m2, ktorá vkladom do katastra bude
vo vlastníctve obce Drietoma.
Uznesenie č. 109/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odkúpenie novovytvorenej parcely KNC č. 2326/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 na základe kúpnej zmluvy
uzatvorenej so Stanislavom Hrušovským a Júliou Hrušovskou, trvale bytom Drietoma
621, za dohodnutú cenu vo výške 1,- €.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 11 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov

K bodu 12 programu OZ
Informácie o prebiehajúcich prácach v obci
O uskutočnených, prebiehajúcich a v krátkej dobe plánovaných akciách a prácach v obci
informoval prítomných starosta obce p. Jaroslav Mego
 zabezpečili sme vymaľovanie futbalových kabín
 odstránil sa havarijný stav vodovodného potrubia na cintoríne
 zabezpečila sa príprava a organizácia Kopaničiarskych slávností
 zabezpečila sa príprava a organizácia Drietomského festivalu dychových hudieb
a Prehliadka detských folklórnych súborov
 vykonala sa obnova náterov kovového zábradlia popri ceste I/9
 vykonalo sa odburinenie chodníkov a obecných plôch zo zámkovej dlažby
 vykonalo sa v poradí 3. kosenie obce
 vykonala sa výmena okien a vchodových dverí na budove Pošty
 vykonal sa výrub drevín pri Dome nádeje
 podal sa projekt na zlepšenie technického stavu budovy Požiarnej zbrojnice
 prebieha príprava zberu veľkoobjemového odpadu, ktorý sa uskutoční 26.,
27.,28.10.2017
 prebieha príprava podania žiadosti na rekonštrukciu telocvične v Základnej škole
v materskou školou v Drietome
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prebieha príprava volieb do vyšších územných celkov, ktoré sa uskutočnia 4.11.2017
prebehlo turisticko-športové podujatie Výlet Drietomanov do Tatier s možnosťou
výstupu na Rysy
 prebieha príprava hasičských pretekov o putovný pohár združenia Cezhraničná akčná
sieť obecných hasičských zborov pod Kykulou a bežeckých pretekov pri príležitosti
Európskeho týždňa športu
Uznesenie č. 110/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich prácach v obci
Drietoma
Rôzne
Starosta obce p. Jaroslav Mego navrhlo, aby sa pri zadávaní požadavky k projektu na
chodník popri hlavnej ceste oproti Základnej škole, ktorý bol schválený na poslednom riadnom
zasadnutí obecného zastupitelstva, dal vypracovať projekt na cestu ulice Biskupskej. Táto
cesta je najviac vyťažovaná, vedie k pošte, zdravotnému stredisku, obecnému úradu,
cintorínom, kostolom atď.
Uznesenie č. 111/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie pre ulicu Biskupskú od štátnej cesty I/9 po most cez rieku Drietomica.
za
proti
zdržal sa

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

Poslanec JUDr.Milan Hrnčárik sa informoval, či by bola možnosť získať materiál z brúsenia
ciest, ktorým by sme mohli vysypať problémové miesta, ešte po výstavbe obecnej kanalizácie.
V tomto bode sa riešil neustále sa opakujúci problém so separovaným odpadom. Nádoby sú
neustále preplnené aj tým, že občania nezmenšujú obsah odpadu stlačením tak, ako je
doporučované. V krátkom čase po vývoze odpadovou spoločnosťou, nie je kde odpad vyhodiť.
Hromadia sa igelitové tašky, kartóny plechovky odložené pri nádobách.
Starosta obce p. Jaroslav Mego informoval poslancov o absolvavaní nenahláseného obeda
v školskej jedálni, aby vedel aká je úroveň stravovania v školskej jedálni..
Informoval o sťažnosti p. Kuklovej a p. Kuklu na firmu Sojaprodukt.
Poslanec Ing. Michal Lacko chcel vedieť v akom štádiu je projekt na oddychovú zónu v parku.
Po odpovedi starostu, že projekt sa ešte nezadával, poslanci navrhli odsúhlasenie ďalšieho
stupňa projektovej dokumentácie.
Uznesenie č. 112/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie na areál oddychovej zóny v parku Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

V záujme je vyriešiť vstupy k rodinným domom na hornom konci rovnako. Keďže popri ceste
je vybudovaný odvodňovací žľab cez ktorý majú niektoré autá zhoršený aj neumožnený vjazd
k domom, vylepšený rôznymi doskami, plechmi , štrkom, neplní tento žľab požadovanú
funkciu. Osadením napr. mreže, by bol umožnený vjazd k domom i odtok vody.
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Diskusia
Voľná diskusia prebehla v bode rôzne.
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval prítomným za účasť.

Jaroslav Mego
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Michal Lacko
Andrej Gabrhel

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