OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 8/2016

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 13. decembra 2016

overovatelia:
JUDr.,Ing.V. Barišová
Ing. M.Lacko

December 2016

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 8/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 13. decembra 2016 o 16,00 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 a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pre chorobu sa ospravedlnila poslankyňa Mgr. A.
Michalcová.

za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019.
Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018, 2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017.
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie september – november 2016.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 3/2016 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.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 2/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
11. Prerokovanie územného plánu.
12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Drietoma.
13. Žiadosti právnických a fyzických osôb
14. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
K bodu 2 programu OZ
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia
Zástupca starostu Ing. P. Filo navrhol zrušiť voľbu návrhovej komisie a starosta obce p. J.
Mego pre neúplne spracovanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Drietoma,
navrhol vypustiť tento bod z programu.
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Uznesenie č. 166/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva
aj s navrhnutými zmenami
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 167/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
JUDr. Ing. V.Barišová
za
proti
zdržal sa

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

Ing. M. Lacko
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho a mimoriadneho zastupiteľstva predniesol hlavný kontrolór obce
Drietoma Bc. Radovan Sáska.

Uznesenie č. 168/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu 4 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce Ing. P.Filo.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla trikrát. Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené všetky žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré
boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia, príprava rozpočtu na rok 2017, dianie a
práce v obci.

Uznesenie č. 169/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 5 programu OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017- 2019
Hlavný kontrolór Bc. R. Sáska spracoval a predložil v stanovisku
a) zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
b) metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu
c) východiskovú tvorbu návrhu rozpočtu
d) tvorbu návrhu rozpočtu
e) v závere uviedol, že rozpočet obce je navrhovaný ako vyrovnaný a odporúča predložený
návrh rozpočtu schváliť
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Uznesenie č. 170/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu na roky 2017 – 2019.

K bodu 6 programu OZ
Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018, 2019
Rozpočet na rok 2017 a roky 2018, 2019 dostali všetci poslanci v elektronickej podobe, bol
riešený obecnou radou a komisiou finančnou, správy majetku a pohľadávok.
2017

2018

2019

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
SPOLU

1 254 135
0
148 000
1 402 135

1 232 440
0
8 000
1 240 440

1 242 440
0
8 000
1 250 440

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
SPOLU

1 134 285
187 500
80 350
1 402 135

1 081 525
78 565
80 350
1 240 440

1 080 715
89 375
80 350
1 250 440

Uznesenie č. 171/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje programový rozpočet obce Drietoma
na rok 2017 a roky 2018 – 2019
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 7 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
V predloženom návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
zverejnenom 29.11. 2016, hlavný kontrolór Bc. R. Sáska uviedol
a) kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom obce
b) kontrolu vyúčtovania dotácii poskytnutých obcou
c) vybavovanie sťažností podľa zákona 307/2014 Z. z.
d) kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
e) správu a stanoviská
f) školenia a kurzy

Uznesenie č. 172/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2017
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, G.Kotrha
T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0
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K bodu 8 programu OZ
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie september – november 2016
Kontrola za toto obdobie bola zameraná na kontrolu účtovných dokladov a faktúr v obci
Drietoma, kontrolu riadiacich dokumentov v ZŠ s MŠ Drietoma, kontrolu nakladania
s nehnuteľným majetkom obce.
Kontrola v ZŠ s MŠ ešte prebieha.
Hlavný kontrolór Bc. R. Sáska v pretrvávajúcich nedostatkov uviedol
a) aktualizovať a dopracovať riadiace dokumenty a smernice obce
b) doriešiť nájom požiarnej zbrojnice a iných objektov v majetku obce

Uznesenie č. 173/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu
kontroly za obdobie september – november 2016

hlavného kontrolóra o výsledkoch

K bodu 9 programu OZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 3/2016 o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni
Návrh VZN č. 3/2016 bol zverejnený na stránke obce a poslancom bol zaslaný elektronicky.
Zmena nastala v uhrádzaní mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a v školskom klube detí (článok 5,bod 8 a článok 6 bod 1):
Úhrada poplatku sa realizuje bezhotovostne na príjmový účet školy vedený v Prima Banka
Slovensko a.s. číslo účtu :SK44 5600 0000 0006 5829 6004,úhrada v hotovosti do pokladne
MŠ bude možná len vo výnimočných prípadoch.

Uznesenie č. 174/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Drietoma č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej
školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 10 programu OZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 2/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Návrh VZN č. 2/2016 bol zverejnený na stránke obce a poslancom bol zaslaný elektronicky.
Zmena nastala v článku 15 bod 1
Miestny poplatok sa platí za :
a) činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
c) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
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d) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu ( § 59 ods.
9 zák. č. 79 /2015 z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
v článku 15 bod 4 a) nakoľko nasledujúci rok bude mať 365 dní, mení sa prepočet na osobu
a kalendárny deň z 0,0448 € na 0,04493 € osobu a deň. Ročný poplatok 16,40 € na osobu sa
nemení.

Uznesenie č. 175/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Drietoma č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 11 programu OZ
Prerokovanie územného plánu
Slovo dostal predseda komisie pre výstavbu, územný plán životné prostredie a havárie p. T.
Palko. Uviedol, že k územnému plánu a k žiadostiam fyzických a právnických osôb na jeho
zmenu, sa venovali poslanci obecného zastupiteľstva, komisia pre výstavbu, územný plán
životné prostredie a havárie v priebehu roka niekoľko krát. Jeden krát zasadali aj
s zhotoviteľom územného plánu a po vykonaní obhliadky dotknutých parciel, stavebná komisia
navrhla územný plán obce Drietoma nemeniť.

Uznesenie č. 176/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje uznesenie: 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.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 12 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Starosta obce p. J. Mego oboznámil prítomných, že žiadosti o finančný príspevok riešila
obecná rada, komisia finančná, správy majetku a pohľadávok, a boli zapracované do rozpočtu
na rok 2017.
Žiadatelia budú listom oboznámení o pridelení a výške príspevku.
12.1. Žiadosť p. Martina Blažeja, Drietoma č. 802 o riešenie dopravy na ceste, ktorá vedie
z hlavnej cesty na ulicu Komárňanská. Cesta je úzka a nie je postačujúca na obojstrannú
premávku. Vodiči nerešpektujú ani zákazovú značku vjazdu vozidlám nad 8 t. Aj ich vjazdom
tu vznikajú kolízie a nedorozumenia vodičov.
Starosta obce k tomu poznamenal, že už v minulosti bol na riešenie a pomoc daného
problému oslovený nejeden projektant, no nenašli možnosť daný problém vyriešiť.
Obec je na vyriešenie tohto problému naklonená. Ako najlepšie východisko v tomto stave vidí
prekrytie potoka ponad komunikácii, čím by sa cesta rozšírila.
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Uznesenie č. 177/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Martina Blažeja,
Drietoma č. 802 o riešenie dopravy v časti obce Kolonka.
12.2. Žiadosť Ing. Júlie Hrušovskej aj s podpismi obyvateľov obce Drietomy miestnej časti
Majer – Dolina, o vybudovanie chodníka na ceste 1/9 časť majer. Uvedená lokalita je
frekventovaná, pohyb chodcov po jej krajnici je nebezpečný.
Žiadosť v prvom kroku obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, neskôr sa poslanci
k žiadosti uzniesli na:

Uznesenie č. 178/2016
Obecné zastupiteľstvo poveruje aparát obecného úradu preveriť pozemkové pomery
v požadovanej lokalite s dotknutými vlastníkmi a taktiež kontaktovať správcu
komunikácie o možnosti vypracovania projektovej dokumentácie chodníka v danej
lokalite.
za
proti
zdržal sa

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

12.3. Žiadosť p. Zdenky Špačkovej, Drietoma č. 90 o odpredaj časti obecného pozemku
parcela č. 3320, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Drietoma. Parcela je v dĺžke cca 34,0 m a šírke
cca 4,8 m priľahlou parcelou k jej parcelám č. 204 a 205.
Predseda komisie pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie p. T. Palko
poznamenal, že i keď povrch parcely je neupravený, slúži a využíva sa ako miestna
komunikácia, do budúcna s jej využitím obec počíta a nie je prebytočným majetkom obce.

Uznesenie č. 179/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Z. Špačkovej, Drietoma č. 90 o odpredaj
časti obecného pozemku par. č. 3320, zapísanej na LV č. 1, celkovej výmery cca 170 m2.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 13 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
13.1. Ing. I. Špaček, Drietoma č. 31 poznamenal, že ako obec vzhľadom na dobrú lokalitu
a polohu obce by sme mali podporiť samostatne hospodáriacich roľníkov a to nie len
v rastlinnej ale i živočíšnej výrobe. Pasením oviec by sa zabránilo zarastaniu lúk, ktoré ľudia
prestali upravovať a pôsobia zanedbane. Ďalej poznamenal, akí sú ľudia nezodpovední,
nakoľko sa zvyšuje množstvo voľne pohybujúcich sa psov.
Starosta obce odpovedal, že obec je naklonená a nápomocná samostatne hospodáriacim
roľníkom a nemá problém s chovom oviec a iných hospodárskych zvierat. Nesúhlasí
s výstavbou maštalí a hospodárskych budov, postavených v lokalite lúk, pasienkov a trvale
trávnatých porastov.
13.2. Mgr. J.Gallik, Drietoma č. 74, ktorý mal podanú žiadosť o zmenu územného plánu sa
informoval, prečo jeho žiadosti nebolo vyhovené. Mal záujem o odkúpenie časti pozemku
v bývalej školskej záhrade.
Starosta obce p. J. Mego mu odpovedal, že v školskej záhrade sa do budúcna počíta
s vybudovaním relaxačno-oddychového centra. Tento pozemok obec nemá v pláne odpredať.
Naďalej uvedenú lokalitu plánuje obec využiť na verejno-prospešné stavby.
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13.3. Ing. D. Šargavý, Drietoma č. 77 sa informoval na dobudovanie vodovodnej prípojky
k jeho rodinnému domu, ktorá mu v čase budovania vodovodnej siete nebola vybudovaná.
Opäť podotkol, aby sa s verejným priestranstvom pri zdravotnom stredisku, ktoré sa využíva
ako tržnica urobil poriadok, prípadne bolo toto trhové miesto premiestnené.
Starosta obce p. J. Mego mu odpovedal, že pripojenie na vodovodnú sieť bolo potrebné
pripomienkovať v čase budovania siete, ktorá prebiehala v minulosti. Obec v súčasnosti
neplánuje s rozšírením vodovodnej siete.
K trhovému miestu pri zdravotnom stredisku bude vypracovaný trhový poriadok, ktorý bude
umiestnený tak, aby bol prístupný všetkým predajcom a riadili sa ním.
13.4. p. Š. Hodál, Drietoma č. 461 sa opýtal na možný výrub brezí pri školskej bytovke.
Miesto výrubu drevín – briez pri bytovke pôjde pozrieť komisia pre výstavbu, územný plán,
životné prostredie a havárie.
Keďže je predvianočný čas a nie len v našej obci sa začína šíriť zvuk pyrotechniky, navrhol
vyhlásiť a zverejniť na stránke obce a úradnej tabuli, zákaz používania zábavnej pyrotechniky.
Obec zabezpečí vyhlásenie v miestnom rozhlase a zverejnenie na úradnej tabuli oznam
o zákaze používania zábavnej pyrotechniky.

K bodu 14 programu OZ
Rôzne
14.1. Starosta obce p. Jaroslav Mego prečítal dodatok č.1 k VZN č.2/2013 o financovaní
materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma, kde sa
dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce na rok 2017 mení takto:
Materská škola – dotácia na jedno dieťa 1.983,00 € na rok
Školský klub detí - dotácia na jedno dieťa 259,00 € na rok
Školská jedáleň - dotácia na jedno dieťa 293,00 € na rok

Uznesenie č. 180/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o
financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

14.2. 23.9.2016 bol zverejnený zámer obce prenechať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa do nájmu p. Eve Kallovej, Chocholná – Velčice č.132 a k žiadosti sa teraz
vrátil starosta obce

Uznesenie č. 181/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zámer prenechať majetok obce do
nájmu nebytových priestorov v budove kaštieľa z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedený žiadateľ poskytne obyvateľom obce rozšírenie
kaderníckych služieb, ktorých je v obci nedostatok.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 182/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v budove kaštieľa č. 194 o výmere 60 m2, kde má žiadateľ p. Eva Kallová, Chocholná Velčice č. 132 záujem rozšíriť kadernícke služby , na dobu neurčitú a cenu za nájom
podnikateľských priestorov vo výške 12€/m2/rok.
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za
proti
zdržal sa

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

14.3.
v tomto bode starosta obce p. J.Mego oboznámil prítomných s vykonanými
a prebiehajúcimi prácami v obci:
- vianočná výzdoba
-rezanie živého plota ktorý bráni bezpečnému výhľadu motorovým vozidlám vychádzajúcim
z miestnej časti Pažiť ( pri krčme Bečár)
-čistenie verejného priestranstva
-hrabanie lístia
-výmena okien v budove požiarnej zbrojnice
-opravy výpadkov elektrického osvetlenia
-vítanie detí do života
-oprava kotla v obecnom úrade a zdravotnom stredisku

K bodu 15 programu OZ
Diskusia
V tomto bode sa hlavný kontrolór vrátil k problematike trhového miesta. Po jeho overení
skonštatoval, že obec požaduje a eviduje všetky povolenia a vydáva povolenia na predaj na
miestnej tržnici pri zdravotnom stredisku. Chýbajúci trhový poriadok bude spracovaný.
Poslanec Ing. M. Lacko upozornil na písanie do zápisníc obecného zastupiteľstva všetky
odpovede z diskusie a podnetov občanov, nakoľko mu na jeho dve otázky na obecnom
zastupiteľstve bolo odpovedané, ale odpoveď v zápisnici nebola uvedená.
Poslanci diskutovali o pripojení rodinných domov na obecnú kanalizáciu. Navrhli upozorniť
občanov, ak majú vedomosť, že iní občania na čierno využívajú kanalizáciu, aby to nahlásili.
Ďalej žiadať od občanov, ktorí pripojení na kanalizáciu nie sú a septik zneškodňujú iným
spôsobom, aby to zdokladovali.
V diskusii sa preberalo kompostovanie v domácnostiach, či nie je výhodnejšie zriadenie
zberného dvora.
Poslanec JUDr. M. Hrnčárik navrhol aspoň zasypať jamy na ceste okolo Krčmy Bečár smerom
do uličky a prejsť všetky miestne komunikácie, kde je podobný problém a aspoň zasypaním
tieto jamy zakryť.
Informoval sa v akom štádiu je riešenie vodovodu v časti Podolky od vodojemu po uličku.
Starosta k danej veci uviedol, že je objednaný chemický rozbor vody, ktorý by mal potvrdiť
alebo vyvrátiť či priesak je z vodovodu, alebo ide o povrchové vody.

K bodu 15 programu OZ
Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve
a k blížiacim sa vianočným sviatkom poprial zdravie, šťastie lásku pohodu vianočných
sviatkov prežitú v kruhu najbližších.

Jaroslav Mego
starosta obce
Overovatelia:
JUDr., Ing. V.Barišová

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

Ing. M. Lacko

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