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NEPREDAJNÉ

č. 2 - júl 2018

ROČNÍK VIII.

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach:
SCHVÁLILO, SÚHLASILO:
- rozpočet na rok 2018
- rozpočtové opatrenie č. 7/2017 zvýšenie príjmov a výdavkov
v celkovej výške 19 600,- eur
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č. 2/2017
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ, o mieste a čase zápisu dieťaťa do MŠ,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v ŠJ
- dodatok č.1 k VZN č. 2/2013 o financovaní materských
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Drietoma na r. 2018 a mení sa nasledovne:
• materská škola
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce ročne vo výške 1.931,00 eu
• školský klub detí
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce ročne vo výške 647,00 eur
• školská jedáleň		
.
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce ročne vo výške 280,00 eur
- Všeobecne záväzné nariadenia obce Drietoma č. 3/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
- v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje predaj nehnuteľností – pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Drietoma
a to konkrétne: - parcela KN-C č. 771/5 o výmere 23 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla
odčlenením z pôvodnej parcely č. 771 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Drietoma, obec Drietoma, okres Trenčín, zapísaná v liste
vlastníctva č. 1, novým Geometrickým plánom č. 3412536179/2017 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je daný tým, že žiadateľ Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava umiestni na odpredanom pozemku
transformačnú stanicu, ktorá zabezpečí skvalitnenie výkonu
elektrickej siete v obci
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 771/5
vo výmere 23 m2, ktorá sa odčlenila z par.č. 771 KN-C, vedenej
na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k. ú. Drietoma:
1. za cenu 33,- €/m2 ,
2. geometrické zameranie, vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy, návrh na vklad a všetky náklady
spojené s predajom si žiadateľ bude hradiť na vlastné
náklady
- v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje zámenu pozemku vo vlastníctve obce
s pozemkom žiadateľa Adama Ježovicu, Drietoma č. 117, podľa
osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že: zámenou pozemkov
sa zcelí pozemok, na ktorom je miestna komunikácia popri
potoku a p. Adamovi Ježovicovi prejdú do vlastníctva parcely,
ktoré dlhé roky užíva ako záhradu, o ktorú sa stará a pre obec
sú tieto parcely neupotrebiteľné
- novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 173/4 o výmere 62 m2,
druh pozemku záhrada a parc. č. KN-C 173/5 vo výmere

66m2,druh pozemku záhrada, (spolu výmere 128m2), ktoré
vznikli odčlenením z pacely KN-E parc. č. 4972 vedenej na LV
č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma novým geometrickým plánom
č. 26/17, zhotoviteľ GEOPROJEKT-Trenčín, s,r,o, Ing. Ladislav
Rajninec, overený pod číslom 1294/17 zo dňa 26.09.2017
Ing. Dana Studená, sa zamieňa z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že: zámenou pozemkou sa zcelí
pozemok, na ktorom je miestna komunikácia popri potoku
a p. Adamovi Ježovicovi prejdu do vlastníctva parcely, ktoré
dlhé roky užíva ako záhradu, o ktorú sa stará a pre obec sú
tieto parcely neupotrebiteľné - novovzniknutú parcelu KN-C
parc. č. 173/6 o výmere 127 m2, druh pozemku záhrada, ktorá
vznikla odčlenením z parcely KN-E parc.č. 130 vedenej na
LV č. 2665 vo vlastníctve Adam Ježovica, Drietoma č. 117,
913 03, novým geometrickým plánom č. 26/17, zhotoviteľ
GEOPROJEKT-Trenčín, s,r,o, Ing. Ladislav Rajninec, overený pod
číslom 1294/17 zo dňa 26.09.2017 Ing. Dana Studená
- poskytnutie finančných príspevkov podľa § 80 zákona NR
SR 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle §
75 ods. 1 a 2 neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb
Slnečný lúč, n.o., Piešťanská 2137/5, 911 01 Trenčín, IČO:
50323741, na prevádzku denného stacionára pre občanov obce
Drietoma mesačne 7,00 eur na jedného klienta			
- pre neziskovú organizáciu Slnečný lúč, Piešťanská 2137/5, 911
01 Trenčín, IČO: 50323741, zmenu doby nájmu z doby neurčitej
na dobu určitú 10 rokov do 31.12.2027
- odpustenie nájmu pre Evu Kallovú, Chocholná-Velčice 132,
913 04 Chocholná do 01.02.2018
- odmenu hlavnému kontrolórovi obce Drietoma 15 % zo súčtu
mesačných platov za rok 2017			
-účasť na výzve zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
-Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č. 1/2018
o niektorých podmienkach držania
psov s navrhovanými zmenami
-v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Drietoma, prevod správy
dlhodobého hmotného majetku stavby ,,Základná škola
s materskou školou Drietoma – zvýšenie energetickej účinnosti
budovy“ v obstarávacej cene 110 483,70 eur na Základnú školu
s materskou školou, Drietoma č. 453 od 01.03.2018
-žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma 673 o odpustenie
poplatkov za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti za rok
2018 v plnej výške
- finančnú spoluúčasť k projektu rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice z vlastných prostriedkov a to najmenej vo výške 5%
z celkových výdavkov projektu.
- finančnú spoluúčasť k projektu na úseku bezpečnosti cestnej
premávky z vlastných prostriedkov a to najmenej vo výške 5%
z celkových výdavkov projektu
		
- realizáciu rekonštrukcie prívodného vodovodného radu v obci
Drietoma			
- nájom pozemku na účely umiestnenia a výstavby zberného
dvora v obci Drietoma medzi nájomcom Obec Drietoma
a prenajímateľom Urbariát Kraľovany – Riadok, Lesné
a pasienkové spoločenstvo – pozemkové spoločenstvo, so
sídlom 913 03 Drietoma 131, IČO: 31 827 896. Predmetom
nájmu je pozemok registra C-KN parcelné číslo 2955/53
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1439 m2, vedený na LV č.
1458 v k.ú. Drietoma. Podmienky nájmu: doba nájmu 10 rokov,
nájomné 0,25 €/m2/rok, čo predstavuje sumu 359,75 €/rok
- rozpočtové opatrenie č. 2/2018 povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 72.400,00 €.

- zapojenie sa do výzvy na predloženie žiadosti o nenávrátný
finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Každí iní
a predsa rovní“ v rámci výzvy „V základnej škole úspešnejší“,
cez operačný Program Ľudské zdroje pod kódom výzvy:
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, so zabezpečením realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
so spolufinancovaním realizovaného projektu vo výške
maximálne 4 500,00 €
- v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území obce Drietoma a to konkrétne: parcela
KN-C č. 3130/3, druh pozemku záhrady vo výmere 210 m2
vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma
p. Michalovi Borotovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že uvedená
parcela je pre obec neupotrebiteľná, obec pozemok nevyužíva
a nemá naň ani prístup, nakoľko uvedená parcela je za
rodinným domom vo vlastníctve rodiny Borotovej. Rodina
Michala Borota, Drietoma 394 sa o pozemok niekoľko rokov
stará a pozemok
dlhodobo využíva ako záhradu. Zámer obce o odpredaj
pozemku osobitným zreteľom bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce od 28. 3. 2018 do dňa konania
obecného zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
Predaj pozemku parc. č. 3130/3, druh pozemku záhrady
vo výmere 210 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce
Drietoma v k.ú. Drietoma pre p. Michala Borota:
1. za cenu 12 €/m2 ,
2. geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej
zmluvy, návrh na vklad a všetky náklady spojené s predajom si
žiadateľ bude hradiť na vlastné náklady
- žiadosť spoločnosti DARAPOL, s.r.o., J. Kráľa 2591, 02201
Čadca o umiestnenie samoobslužného predajného pultu na
predaj náplní do kahancom na cintorínoch v Drietome
- žiadosť o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce pre
občianske združenie AURO AUtizmus a ROdina, Drietoma 272,
IČO: 5108635 v sume 100,- € na činnosť
- poskytnutie dotácie pre rok 2018 občianskemu združeniu
– Združenie pod Techonovicou, 913 03 Drietoma 734, IČO:
51425858 na zachovanie, regeneráciu, ochranu a rozvoj
územia, na zlepšenie stavu životného prostredia a na
zachovanie kultúrneho dedičstva: upratovanie časti Brúsneho
v okolí komunikácie od cesty I/9 po výstavbu rodinných domov,
stavanie mája, 25. výročie vysvätenia kríža, v sume 100,- €
- zámer Obce Drietoma uchádzať sa o nadobudnutie
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom
nachádzajúcim sa v k. ú. Drietoma zapísaným v katastri
nehnuteľností Okresného úradu Trenčín na LV č. 2332 ako C-KN
parc. č. 35/1, 35/4, 35/5 do vlastníctva obce od terajšieho
vlastníka, ktorým je SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova
č. 36, 817 15 Bratislava za účelom ich využitia v súlade
so schváleným územným plánom obce
- zmenu doby nájmu priestorov v budove Kaštieľa pre nájomcu
Morgana le Fay s.r.o. na dobu neurčitú a zmenu splatnosti
nájmu priestorov v budove Kaštieľa pre nájomcu Morgana le
Fay s.r.o. z jedenkrát ročne na jedenkrát mesačne
- 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
- 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
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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 cintorínaVšetky náklady spojené
so zameraním pozemku bude znášať nájomca. Obec Drietoma
zabezpečí zverejnenie uvedeného zámeru na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce
- Záverečný účet obce Drietoma a celoročné hospodárenie
za rok 2017 bez výhrad
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017
vo výške 103 606,29 eur na tvorbu rezervného fondu
- použitie rezervného fondu vo výške 198 712,86 eur
na „Výstavbu miestnej komunikácie pri potoku Drietoma“
- použitie rezervného fondu vo výške 105 400,29 eur
na „Rekonštrukciu prívodného vodovodného radu“
- Komunitný plán sociálnych služieb obce Drietoma 2018 2022 aj s prednesenými a zapracovanými pripomienkami 		
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok
r. 2018
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č. 2/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok obce Drietoma aj so schválenými
a zapracovanými zmenami
- návrh na vypracovanie štúdie realizovateľovi rozšírenia
vodovodnej vetvy v časti ulička po rodinný dom súp. č. 238
- predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP pre projekt: Názov
projektu: Výstavba zberného dvora v obci Drietoma Výška
maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 36 086,53 EUR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33			
- vyplatenie odmeny zástupcovi starostu Ing. Petrovi Filovi
vo výške 500 € brutto
Vyhovelo :
- protestu prokurátora č.j. Pd 267/17/3309-5 zo dňa
14.12.2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Drietoma č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov
schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Drietoma dňa
12.03.2013 uznesením č. 8/2013, účinného 27.03.2013
Poverilo:
- starostu obce vykonať kroky smerujúce k nadobudnutiu
vlastníckeho
práva
k
nehnuteľnostiam
pozemkom
nachádzajúcim sa v k. ú. Drietoma zapísaným v katastri
nehnuteľností Okresného úradu Trenčín na LV č. 2332 ako C-KN
parc. č. 35/1, 35/4, 35/5 do vlastníctva obce od terajšieho
vlastníka, ktorým je SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova
č. 36, 817 15 Bratislava za účelom ich využitia v súlade
so schváleným územným plánom obce
Určilo:
-plat starostu obce Drietoma s účinnosťou od 1.1.2018
• podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov vo výške 1 805,76
eur,
• podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov zvýšený o 10%,
• teda po zaokrúhlení podľa § 3 ods. 1 zákona
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov v celkovej výške 1987,00 eur s následnou
valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky.
- v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022
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počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Drietoma: 9
- v súlade s § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: na plný pracovný
úväzok
Zrušilo:
- uznesenie č. 44/2017 Západoslovenskej distribučnej a.s.,
nakoľko výmera vybudovanej trafostanice bude vo výmere 23 m2
- uznesenie č. 81/2017 schválené Obecným zastupiteľstvom
obce Drietoma dňa 26. 06. 2017 o odpredaj pozemku pre
p. Jozefa Borota a p. Máriu Borotovú za cenu 12 €/m2
- uznesenie č. 82/2017 schválené Obecným zastupiteľstvom
obce Drietoma dňa 26. 06. 2017 o odpredaj pozemku parc.
KN-C č. 3130/3, druh pozemku záhrady vo výmere 210 m2
vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma
Postúpilo:
- žiadosť BLASA s.r.o., so sídlom Opatovská 389/18, 911 01
Trenčín, na posúdenie komisii pre výstavbu, územný plán,
životné prostredie a havárie
- žiadosť p. Jozefa Gavendu o odkúpenie pozemku komisii pre
výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie		
						
Neudelilo:
- výnimku z Územného plánu obce Drietoma pre pána Ivana
Vraždu, Drietoma 685
Neschválilo, nesúhlasí:
- žiadosť p. Evy Kallovej, Chocholná – Velčice č. 132
o odpustenie nájmu do 01.03.2018
- žiadosť Blasa s.r.o. so sídlom Opatovská 389/18, Trenčín,
o zníženie nájmu nebytového priestoru Hasičskej zbrojnice za
nebytový priestor z terajších 12 €/m 2 /rok na 5 € m 2 /rok
a vonkajší priestor – terasa z 5 €/m2/rok na 2 € m2/rok
- žiadosť Blasa s.r.o. so sídlom Opatovská 389/18,
Trenčín o vybudovanie vonkajšieho sociálneho zariadenia na
pozemku KN C parc. č. 576/2
- žiadosť p. Petra Michalca s manželkou Alenou o odkúpenie
časti obecného pozemku parc. č. 4953/4
- žiadosť spoločnosti SYNOT tip, a.s. s umiestnením stávkovej
kancelárie v Motoreste Eden, Drietoma 462			
- žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o čiastkovú zmenu
územného plánu obce Drietoma
- žiadosť p. Jarmily Mlčúchovej, Drietoma 617 o poskytnutie
výpomoci na financovanie plastových okien v rodinnom dome,
nakoľko obec nemôže investovať do cudzieho majetku
- žiadosť pána Jaroslava Stopku o odpustenie nájmu za
pozemok vo výške dvoch štvrťročných splátok
- žiadosť p. Michala Vašeka o odkúpenie pozemku
- žiadosť spoločnosti ORION TIP, s.r.o. s umiestnením stávkovej
kancelárie v Motoreste Eden, Drietoma 462
Odložilo:
- žiadosť p. Vojtecha Hamaja s manželkou, Kostolná – Záriečie
č. 217 o odkúpenie časti obecného pozemku KN C par.č. 3300
o približnej výmere 39 m2 do vyhodnotenia výzvy ,,Adaptácia
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu
pred povodňami“
Zobralo na vedomie:
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky
2018 – 2020
- návrh rozpočtu na roky 2019 -2020
- rozpočtové opatrenie č. 4/2017 zvýšenie príjmov a výdavkov
v celkovej výške 2.103,- eur
- rozpočtové opatrenie č. 5/2017 zvýšenie príjmov a výdavkov
v celkovej výške 12 300,- eur

- rozpočtové opatrenie č. 6/2017 zvýšenie príjmov a výdavkov
v celkovej výške 92 100,- eur
- správu o výsledkoch kontroly za obdobie august – november 2017
- žiadosť pána Petra Gagu, Drietoma-Brúsne 602, o rozšírenie
verejného osvetlenia v lokalite Brúsne popri ceste I/9
- žiadosť pána Ivana Vraždu, Drietoma 685, o opravu brodu cez
potok Drietomica a opravu prístupovej cesty k tomuto brodu
v lokalite Drietoma časť Branné
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drietoma za
rok 2017
- petíciu podanú rodinou Kuklovou
- petíciu podanú občanmi obce Drietoma, zamestnancami
firmy Vaillant, Trenčianske Stankovceq
- žiadosť p. Michala Borota o odkúpenie obecného pozemku
KN C parc. č. 3130/3 o výmere 210 m2, druh pozemku záhrady
- žiadosť p. Emílie Vlnovej s manželom Jánom, Kostolná –
Záriečie č. 87 o zmenu územného plánu obce Drietoma na parc
.č. 804 na výstavbu rodinného domu
- žiadosť p. Jozefa Janiša, Trenčianske Stankovce č. 336 na
zmenu platného a ku dňu podania žiadosti účinného územného
plánu obce Drietoma
- rozpočtové opatrenie č. 1/2018, úprava výšky normatívnych
a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR pre ZŠ s MŠ
Drietoma v sume -39.420,00 €
- upozornenie prokurátora č.j. Pd 67/18/3309-3 zo dňa 26.
03. 2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drietoma
č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Drietoma
- návrh p. Antona Piknu s manželkou, Drietoma č. 718 na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemky v ich vlastníctve, ktoré
sú využívané vo verejnom záujme
- informáciu podanú listom p. Emílie Kuklovej, Drietoma č. 81
- informáciu starostu obce o krokoch Trenčianskeho
samosprávneho kraja smerujúcich k nadobudnutiu
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Drietoma
zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín
na LV č. 2332 ako C-KN parc. č. 35/1, 35/4, 35/5
- žiadosť p. Moniky Belicovej, rod. Múčkovej v zastúpení:
Miroslav Múčka, Mateja Bela 2450/29, 911 08 Trenčín
o zahrnutie nehnuteľnosti – chaty v k.ú. Drietoma, lokalita
Liešna do územného plánu obce Drietoma (parc.č. 2433/6,
chata č. 62) a vydanie súhlasného stanoviska k žiadosti
o zmenu v druhu užívaní stavby
- správu
hlavného
kontrolóra
obce
Drietoma
a stanovisko k Záverečnému účtu obce Drietoma za rok 2017
- správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12. 2017
- správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za obdobie
január - máj 2018
- oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy firmy BLASA s.r.o.
- žiadosť spoločnosti Belholz, s.r.o. so sídlom Malý Šariš
o odkúpenie časti obecného pozemku
- žiadosť
p. Ing. Jána Kalafuta, Gen. Viesta
1669/36,Trenčín o odkúpenie časti obecného pozemku
- žiadosť p. Branislava Studienku, Drietoma č. 760 o odkúpenie
časti obecného pozemku
- žiadosť Základnej školy s materskou školou v Drietome
o poskytnutie finančných prostriedkov na podlahy
- žiadosť p. Emílie Kuklovej o nápravu na základe zmieru
konaného dňa 20.8.2015
- správu o prácach naviac pri výstavbe miestnej komunikácie
pri potoku
- Zápisnicu zo štátneho zdravotného dozoru vykonaného
v zariadení školského stravovania a pripravovanej rekonštrukcií
kanalizačnej siete v bloku B v Základnej škole s materskou školu
v Drietome
- informáciu starostu obce o výzve Slovenského pozemkového
fondu na doplnenie dokladov k žiadosti o prevod vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam.

www.drietoma.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
december 2017 - jún 2018
NARODILI SA:

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:

Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do
Vašej rodiny veľa lásky,
smiechu, radosti a nehy.
Nech s ním prežívate veľa radosti
a šťastných chvíľ.
Nech je zdravé, a je pre Vás tým
najväčším pokladom sveta.

ODHLÁSILI SA DO OBCE:

Matúš Cingálek, Erik Poláček, Marína Bulejková, Noemi Činčalová,
Jozef Bečár, Marek Kostolanský

Marián Bečár, Mária Kukučková, Karol Osvald, Martina Sulová, Róbert
Kaleja, Iveta Trúnková, Roman Varga, Mária Šprtelová, Rastislav
Mlčúch, Tomáš Bečár, Tomáš Baňár, Marcela Mišejová, Eva
Múdra, Ing. Eleonóra Múdra, Žaneta Beňová, Karol Osvald ml.,
Miroslav Osvald, Kristína Drmolová, Šimon Vráblik, Kristína Capáková,
Juraj Matejíček, Peter Mojžiš, Patrik Kováčik, Ing. Katarína Hunanová,
Martin Hollý, Veronika Hollá, Amália Hollá, Monika Osvaldová,
Dominik Kotvan, Daniela Šopíková

SVOJE „ÁNO“ SI POVEDALI:
Martin Floriš a Jarmila Kluková
Petr Kašpárek a Alena Michalcová
Roman Hošták a Dominika Bilčíková

Vo zväzku manželskom prajeme
veľa lásky,
porozumenia a vzájomnej
úcty...

KRÁSNE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ OSLÁVILI
V PRVOM POLROKU 2018:

OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...
Marián Kačányi vo veku
Štefan Martinka vo veku
Emil Ondriga vo veku
Ján Brndiar vo veku		
Anton Psotný vo veku
Jaroslav Vetrák vo veku
Ivan Jakúbek vo veku
Ľudovít Múdry Šebík vo veku
Emília Stopková vo veku
Jarmila Klučiarová vo veku
Anastázia Bulková vo veku
Elena Mikušová vo veku
Rudolf Patka vo veku
Dagmar Patrovičová vo veku
Anna Rapantová vo veku
Anna Holbová vo veku

61 rokov
79 rokov
73 rokov
90 rokov
85 rokov
65 rokov
74 rokov
83 rokov
61 rokov
81 rokov
83 rokov
51 rokov
87 rokov
71 rokov
82 rokov
80 rokov

70 rokov:

Vladimír Pelech, Jaroslava Gröplová, Mária Račková,
Mgr. Katarína Foldynová, Marta Barišová, Štefan Kukučka,
Helena Habániková, Marta Kolačanská, Pavol Spaček, Antónia
Kvasnicová, Peter Duran, Jaroslav Orgoník
75 rokov:
Štefan Bečár, Anna Ivančíková, Anna Tancerová, Jozef Blažej,
Jozefína Rapantová, Darina Špačková, Anna Dubovská,
Božena Straková, Jaroslav Múdry Šebík
80 rokov:
Pavol Drietomský, Miroslav Škulec, Mária Miklášová, Emília
Múdra, Jarmila Kvasnicová, Emília Psotná
85 rokov:
Emília Fáriková

Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha….
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Martin Straka, Erika Mináriková, Adriána Velesová, Peter Gašparík,
Andrea Kyseľová, Martin Havlíček, Marek Hudec, Ing. Ján Jánošík,
Róbert Zemene, Lenka Fabiánová, Tomáš Diviak, Ing. Jana Molnárová,
Ing. Gabriel Molnár, Janka Molnárová, Bohdana Kováčiková, Matej
Kováčik, Mia Kováčiková, Jaroslava Lintnerová, Emílie Hellerová,
Mgr. Zdenka Vranová, Roman Hošták, Stanislav Senko

90 rokov:
Margita Zverbíková, Pavlína Hulínová
99 rokov:
Katarína Jankujová

Milí naši jubilanti, gratulujeme Vám a želáme
Vám ešte veľa lásky, zdravia, šťastia a chuti
do života v kruhu tých, ktorých ľúbite a ktorí
ľúbia Vás.

www.drietoma.sk

