OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 7/2016

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 30. novembra 2016

overovatelia:
G. Kotrha
Ing. P.Filo

November 2016

zapisovateľka:
J. Pálešová

1

Zápisnica č. 7/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 30. novembra 2016 o 17,00 hod. v kultúrnom dome
v Drietome

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Jaroslav Mego, zástupca starostu obce.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Ing. Tomáš Revay
Andrej Gabrhel

za zapisovateľku zástupca starostu obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu mimoriadneho zastupiteľstva.
Oznámenie výsledkov voľby starostu, odovzdanie osvedčenia novozvolenému starostovi,
zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia zastupiteľstva
novozvoleným starostom.
5. Určenie zástupcu starostu obce.
6. Doplnenie nového poslanca do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčenia novému
poslancovi a zloženie sľubu.
7. Doplnenie člena obecnej rady, člena komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok.
8. Určenie sobášiaceho poslanca.
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver

K bodu 2 programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 149/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej komisie.
Ing. T.Revay
za
proti
zdržal sa

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

Ing. A.Gabrhel
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G.Kotrha,
T.Palko, Ing.M.lacko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (A.Gabrhel)
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Uznesenie č. 150/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
G Kotrha
za
proti
zdržal sa

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

Ing. P.Filo
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Schválenie programu mimoriadneho zastupiteľstva
Poslanec Ing. P. Filo navrhol program rozšíriť o bod Schválenie platu starosti obce Drietoma a
zaradiť ho medzi bod 8 a 9.

Uznesenie č. 151/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozšírenie programu mimoriadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma o bod Schválenie platu starostovi
obce.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 4 programu OZ
Oznámenie výsledkov voľby starostu, odovzdanie osvedčenia novozvolenému
starostovi, zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
zastupiteľstva novozvoleným starostom
p. Jaroslav Mego vyzval členku miestnej volebnej komisie p. Patríciu Rebrovú, aby
oboznámila prítomných s výsledkami volieb starostu obce zo dňa 05.11.2016, ktorá
konštatovala, že
..
za starostu obce Drietoma bol zvolený:
Jaroslav Mego, Drietoma č. 324, SMER- sociálna demokracia
- s počtom 622 platných hlasov
Správa miestnej volebnej komisie z volieb 5.11.2016 je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 152/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu člena volebnej komisie
pani Patrície Rebrovej o výsledkoch doplňujúcich volieb na starostu obce Drietoma,
ktoré sa konali dňa 5.11.2016.
p. Jaroslav Mego zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý potvrdil svojim
podpisom. Po podpísaní sľubu prevzal insígnie a členka miestnej volebnej komisie p. Patrícia
Rebrová mu odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce a zablahoželala mu k zvoleniu.
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Uznesenie č. 153/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma konštatuje, že novozvolený starosta p. Jaroslav
Mego zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Novozvolený starosta obce p. Jaroslav Mego sa vo svojom príhovore poďakoval občanom za
účasť vo voľbách, poďakoval svojim protikandidátom. Vyjadril presvedčenie, že spolupráca
s poslancami bude dobrá a bude sa im dariť nachádzať správne riešenia v prospech všetkých
občanov a celej obce. Záverom vyhlásil, že jeho cieľom je hájiť záujmy všetkých občanov, bez
rozdielu.

Uznesenie č. 154/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie vystúpenie novozvoleného
starostu pána Jaroslava Mega.

K bodu 5 programu OZ
Určenie zástupcu starostu obce
Za zástupcu starostu bol menovaný Ing. Peter Filo, ktorému novozvolený starosta odovzdal
rozsah právomoci zástupcu starostu Obce Drietoma v súlade s § 13b ods. 3 zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 155/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie poverenie poslanca Ing. Petra
Fila vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce.

K bodu 6 programu OZ
Doplnenie nového poslanca

do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčenia
novému poslancovi a zloženie sľubu
Členka miestnej volebnej komisie p. Patrícia Rebrová prečítala správu, kto vo voľbách do
samosprávy obcí 15.11.2014 bol prvý náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva.
Vo voľbách do samosprávy obcí zo dňa 15.11.2014 bola zvolená ako prvá náhradníčka do
obecného zastupiteľstva Mgr. Adriana Michalcová. Keďže voľbou nového starostu sa uvoľnilo
miesto poslanca, starosta obce vyzval Mgr. Adrianu Michalcovu, aby zložila zákonom
predpísaný sľub. Po podpise sľubu jej starosta obce odovzal osvedčenie poslanca a pozval
novú poslankyňu zasadnúť medzi poslancov obecného zastupitelstva.

Uznesenie č. 156/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu člena volebnej komisie
na doplnenie náhradníka za člena obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 157/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie, že pani Mgr. Adriana
Michalcová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

K bodu 7 programu OZ
Doplnenie člena obecnej rady, člena komisie pre financie, správy majetku
a pohľadávok
Ako nového člena obecnej rady navrhol starosta obce, JUDr.,Ing. Vladimíru Barišovú.
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Uznesenie č. 158/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje za člena Obecnej rady pani JUDr. Ing.
Vladimíru Barišovú
za
proti
zdržal sa

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

Do komisie finančnej, správy majetku a pohľadávok navrhol starosta obce Mgr. Adrianu
Michalcovú.

Uznesenie č. 159/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje za člena komisie finančnej, správy
majetku a pohľadávok p. Mgr. A. Michalcovú.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 8 programu OZ
Určenie sobášiaceho poslanca
Starosta obce navrhol za sobášiaceho poslanca Mgr. Adrianu Michalcovú

Uznesenie č. 160/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje poslankyňu Mgr. A. Michalcovú
za sobášiacu v obci Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 9 programu OZ
Určenie platu starostu

Uznesenie č. 161/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma určuje v súlade s § 3, ods. 1) zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu p. Jaroslava Mega, vo výške
1749,- €
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 10 programu OZ
Rôzne
10.1. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Drietoma č. 453 o poskytnutie finančných
prostriedkov pre nepedagogických zamestnancov školy na dofinancovanie platov na obdobie
september- december 2016 o 6% v celkovej výške 1.890 €.
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Žiadosť riešila komisia finančná, správy majetku a pohľadávok, ktorá doporučila žiadosti
vyhovieť.
10.2. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Drietoma č. 453 o poskytnutie finančných
prostriedkov pre pedagogických zamestnncov školy tj. ŠKD- školský klub detí a MŠ –
materská škola vo výške 2.354 €, z dôvodu nariadenia vlády č. 432/ 2015 Z.z. o zvýšenie
tarifných platov pedagogickým zamestnancom o 6% od 1. 9. 2016.
Žiadosť riešila komisia finančná, správy majetku a pohľadávok, ktorá doporučila žiadosti
vyhovieť.
Na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou, Drietoma č.453, komisia finančná,
správy majetku a pohľadávok navrhla zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016.

Uznesenie č. 162/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2016
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 4.274 €.
za
proti
zdržal sa

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

Zmenou financovania materských škôl a školských zariadení bol predložený dodatok č. 1
k VZN 2/2013 o financovania materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Drietoma v ktorom sa mení nasledovne:
Materská škola – dotácia na jedno dieťa 1.634,50 € na rok
Školský klub detí - dotácia na jedno dieťa 238,40 € na rok
Školská jedáleň - dotácia na jedno dieťa 286,00 € na rok

Uznesenie č. 163/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Dodatok č. 1 VZN č. 2/2013
o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

10.3. Ponuka Prima Banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií v celkovej výške 1.140 €.
Ponuku Prima banky Slovensko a.s., riešila komisia finančná, správy majetku a pohľadávok,
ktorá navrhuje Vlastné akcie obce Drietoma, Prima Banke a.s. v počte: 2 odpredať.

Uznesenie č. 164/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odpredaj akcií spoločnosti Prima
banka Slovensko, a.s..
Kupujúci: Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, Hodžova 11, 010 11 Žilina
Počet kusov akcií: 2
Menovitá hodnota 1 akcie: 399,- €
Kúpna cena 1 akcie: 570,- €
Kúpna cena spolu: 1.140,- €
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing.V.Barišová, Mgr. A. Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel , G.Kotrha
JUDr. M.Hrnčárik, Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0
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Z prítomných vystúpil poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec mestkého
zastupiteľstva mesta Trenčín p. Tomáš Vaňo, ktorý vo svojom i v mene predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Baška zaželal novozvolenému starostovi
všetko dobré, správne rozhodnutia, dobrú a úspešnú spoluprácu s obecným zastupiteľstvom a
občanmi obce.
Ing. Dušan Šargavý, Drietoma č.77, poukázal na nie celkom správne vedenie miestnej tržnice
pri zdravotnom stredisku. Navrhol vyriešiť toalety, zneškodňovanie odpadu. ktorý tam
predajcovia zanechávajú.
p. František Kvasnica, Drietoma č. 222, zaželal novozvolenému starostovi obce, aby
nachádzal také riešenia a rozhodnutia, ktoré budú v propech obce a jej občanov a tým získa v
ďalších volbách aj voličov, ktorý ho nevolili.
Na záver sa p. Libor Jánošík, Drietoma č. 255, informoval, koľko domácností z obce je
napojených na kanalizáciu. Navrhol, ak je to len trochu možné zo strany obce, pritlačiť ľudí,
aby sa na kanalizáciu začali napájať.

K bodu 11 programu OZ
Návrh uznesenia
Poslanec Ing. Tomáš Revay predniesol návrh uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva,
ktoré bolo schválené nasledovne:

Uznesenie č. 165/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia z mimoriadneho
obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. novembra 2016.
za
proti
zdržal sa

zasadnutia

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

Jaroslav Mego
starostu obce
Overovatelia:
Gabriel Kotrha

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

Ing. Peter Filo

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