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Zápisnica č. 6/2020
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 16. decembra 2020 o 17,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu Drietoma

_____________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta obce.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov (z dôvodu práceneschopnosti sa
ospravedlnili poslankyňa JUDr.,Ing. Vladimíra Barišová a poslanci Ing. Peter Filo, Zdenko
Machara, Matej Vaňo a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu Janu Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
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.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
10. Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 2/2013 na rok 2021 o financovaní materských škôl a školských
zariadení
11. Žiadosti právnických a fyzických osôb
12. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 99/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci p. Ing. Zuzana Križanová PhD,. a p. Ing.
Marek Ryšavý

Uznesenie č. 100/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. Z. Križanová
za
proti
zdržal sa

: 4 (T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Ing. Z. Križanová PhD.)
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Ing. M. Ryšavý
za
: 4 (Ing. Z. Križanová PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič)
proti
: 0
zdržal sa
: 1 (Ing. M. Ryšavý)

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol hlavný
kontrolór obce Drietoma Mgr. Radovan Sáska. Po kontrole navrhol zrušiť uznesenia
o odpredaj pozemkov pre manželov Petra a Alena Michalcových a p. Pavla Revaya, ktoré
neboli naplnené.

Uznesenie č. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 102/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 24/2020 o spôsobe prevodu
nehnuteľného majetku obce osobitným zreteľom pre manželov Petra a Aleny
Michalcových.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 103/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 25/2020 o predaji pozemkov
pre manželov Petra a Aleny Michalcových.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 104/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 26/2020 o spôsobe prevodu
nehnuteľného majetku obce osobitným zreteľom pre p. Pavla Revaya.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 105/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 27/2020 o predaji pozemku pre
p. Pavla Revaya.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol starost obce p. Jaroslav Mego.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla jedenkrát. Na
zasadnutí obecnej rady boli riešené: príprava rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023,
žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia,
rozpracované i nové projekty a výzvy, práce v obci. Obecná rada sa po zasadnutí zúčastnila
na kontrolnom dni na rekonštrukcii miestnych komunikácii.

Uznesenie č. 106/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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K bodu 6 programu OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
Rozpočet na rok 2021 a roky 2022, 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli, internetovej
stránke obce Drietoma. Rozpočet na rok 2021 a roky 2022, 2023 dostali všetci poslanci
v elektronickej podobe.
Rozpočet obce Drietoma na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je
navrhovaný ako prebytkový vo výške 197 949,- €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so
schodkom 232 949,-€. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu
a finančných operácií.
Vo svojej správe uviedol hodnotenie rizík plnenia rozpočtu je v momentálnom rozpočtovom
období veľmi aktuálnou témou a riziko výpadku príjmu rozpočtu samosprávy z daní fyzických
a právnických osôb je vysoko pravdepodobné, nakoľko sme zaznamenali výpadok príjmov aj
v súčasnom rozpočtovom období. Výpadok možno očakávať v druhom štvrťroku 2021.
Upozorňuje na dôsledne sledovanie príjmov a výdavkov a v prípade potreby včas prijať
potrebné opatrenia v podobe zmrazenia nevyhnutných investícií a projektov na nevyhnutý čas.
Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami §10ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Podľa § 11ods. 4 písm. b) zák. 369/1990 Z.z. je obecnému zastupiteľstvu v rámci
rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho
zmeny.
Na základe uvedeného odporúča poslancom obecného zastupiteľstva obce Drietoma:
1.) Návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť
2.) Návrh rozpočtu na roky 2022-2023 zobrať na vedomie

Uznesenie č. 107/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce Drietoma k rozpočtu obce.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 7 programu OZ
Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023
Rozpočet na rok 2021 a roky 2022, 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli, internetovej
stránke obce Drietoma. Rozpočet na rok 2021 a roky 2022, 2023 dostali všetci poslanci
v elektronickej podobe. Finančná komisia pre okolnosti s pandémiou nezasadala, stretli sa
predseda finančnej komisie Ing. Peter Filo, hlavný kontrolór Mgr. Radovan Sáska a ekonómka
p. Ivana Struhárová. Oproti zverejnenému rozpočtu bola navrhnutá úprava:
V eur
Návrh rozpočtu
Bežné príjmy

Úprava

Rozpočet schválený

1 647 125

-10 000

1 637 125

0

0

0

110 000

0

110 000

PRÍJMY SPOLU

1 757 125

-10 000

1 747 125

Bežné výdavky

1 439 176

0

1 439 176

242 949

-10 000

232 949

75 000

0

1 757 125

-10 000

75 000
1 747 125

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
VÝDAVKY SPOLU
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Uznesenie č. 108/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočet obce Drietoma na rok 2021
vrátane programov a podprogramov so zmenou oproti návrhu rozpočtu.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 109/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie návrh rozpočtu obce Drietoma
na roky 2022 - 2023 vrátane programov a podprogramov.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 110/2020
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce úpravou rozpočtu na rok 2020 podľa
skutočných príjmov a výdavkov k 31.12.2020
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 8 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Hlavný kontrolór obce Drietoma predložil plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Drietoma. V predloženom návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2021, zverejnenom i na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, hlavný kontrolór Mgr. R.
Sáska uviedol:
-kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaním s
majetkom
obce
-kontrola výdavkov a finančných operácii obce za 1. polrok 2019 na úseku tovarov a služieb
v obci
a rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Drietoma
-kontrola vyúčtovania dotácii poskytnutých obcou
-vybavovanie sťažností podľa zákona 307/2014 Z.z.
-kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
-správy a stanoviská
-školenia a kurzy
V predloženej kontrole neuviedol, ale na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
prítomných oboznámil s nasledovným bodom kontroly, ktorému sa bude taktiež venovať
-kontrola príjmov a výdavkov v organizáciách a združeniach kde ma obec Drietoma majetkový
podiel

Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2021.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 9 programu OZ
Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
V návrhu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Drietoma sa mení
v článku 15 bod 4 a) sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na osobu a kalendárny deň 0,0631 u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva dom, byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).
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Spôsob výpočtu: 0,0631 x počet dní
(0,0631 x 365 = 23,00 €), s účinnosťou 01.01. 2021
V návrhu VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady bolo navrhnuté zrušenie v čl. 16 bod 2 úplne zrušenie poplatku na
zníženie poplatku poplatníkovi za KO o 50% ak preukáže, že sa viac ako 90dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Podkladom pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú nasledovné doklady z príslušného zdaňovacieho
obdobia :
a) potvrdenie o návšteve školy, o ubytovaní na internáte v ubytovacom zariadení, potvrdenie
o prechodnom pobyte s dokladom o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu,
nájomná zmluva v ktorej je zahrnutá platba nájomníka za odvoz a likvidáciu KO, prípadne iný
doklad preukazujúci ubytovanie v mieste štúdia okrem čestného prehlásenia
b) potvrdenie orgánu cudzieho štátu, že sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava
v danej dobe na území, potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne iný doklad preukazujúci prácu
v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, prípadne iný doklad preukazujúci prácu, alebo
štúdium v zahraničí okrem čestného prehlásenia
c) potvrdenie z príslušného obecného resp. mestského úradu v mieste pobytu o zaplatení
poplatku
d) potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom pomere v zdaňovacom období, potvrdenie
o ubytovaní v ubytovacom zariadení, potvrdenie o prechodnom pobyte , prípadne iný doklad
preukazujúci ubytovanie v mieste pracoviska okrem čestného prehlásenia
e) potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave pre výkon trestu odňatia slobody

v čl. 16 ods. 5 bod a) zníženie o 4,00€ ak poplatník je fyzická osoba ZŤP
v čl. 16 ods. 5 bod d) zníženie o 4,00€ fyzickým osobám, ktorí v priebehu roka dovŕšili 62
a viac rokov bez kumulácie s písmenom a)
oproti VZN 3/2019 bolo navrhnuté zrušenie v bode 7)
zníženie o 30% v týchto miestnych častiach:
a)
osada Branné u poplatníkov bývajúcich v rodinných domoch súpisné číslo 606, 608,
712, 607, 605, 685, 714
b)
osada u Chovancov u poplatníkov bývajúcich v rodinných domoch súpisné číslo 640,
641, 634,
c)
osada Holbová u poplatníkov bývajúcich v rodinných domoch súpisné číslo
1161, 665, 666, 667, 761, 660, 680, 661, 663, 658.
a v bode 8) zrušenie zníženia poplatku o 50% v osade u Mrázikov u poplatníkov bývajúcich
v rodinných domoch súpisné číslo 613, 609, 611, 612.
Poslanec Ing. Roman Lackovič navrhol ponechať vo VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bod 7 zľavu pre
poplatníkov bývajúcich v miestnych častiach uvedených v odseku a) b) c) a bod 8 zľavu pre
poplatníkov bývajúcich v miestnej časti uvedenej v odseku a). Prebiehala diskusia, ktorej
obsahom bolo oneskorené pripomienkovanie VZN a následný návrh zmeny zo strany
poslanca Lackoviča. Poslanci boli postavení pred dilemu, že prípade ak by sa neschválilo
navrhnuté uznesenie s touto zmenou, ostalo by v platnosti doposiaľ platné uznesenie
s nezmenenými poplatkami za odpad. Týmto by nastal stav neschopnosti samofinancovania
odpadovej kapitoly v obci počas nasledujúceho roka.
Za návrh poslanca Ing. Romana Lackoviča hlasovali poslanci nasledovne:
za
proti
zdržal sa

: 4 (Ing. Z.Križanova PhD., P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (T. Palko)

Starosta obce p. Jaroslav Mego si myslí, že pre každého občana by mal platiť rovnaký
poplatok a preto navrhuje zľavu pre všetkých 30%.Za jeho návrh prebehlo hlasovanie
nasledovne:
za
proti
zdržal sa

: 0
: 1 (Ing. R. Lackovič)
: 4 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, , Ing. M. Ryšavý)

Uznesenie č. 112/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady aj s navrhnutou a schválenou zmenou.
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za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Hlavný kontrolór upozornil poslancov na
o odpadoch.

možný nesúlad v upravených bodoch VZN so zákonom

K bodu 10 programu OZ
Schválenie zmeny v dodatku č.1 k VZN č. 2/2013 na rok 2021 o financovaní materských
škôl a školských zariadení
Návrh zmeny v dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o financovaní
materských škôl a školských zariadení bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce.
V prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VZN č. 2/2013 o financovaní materských škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma sa dotácia na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Drietoma na rok 2021 mení:

Škola, školské zariadenie
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

Dotácia na jedno dieťa/rok v eur
2 210,00
780,00
333,00

Počet detí
75
97
202

Uznesenie č. 113/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Drietoma č. 2/2013 o financovaní materských škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma na rok 2021.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 11 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
11.1. Žiadosť TimStav SK s.r.o., so sídlom Drietoma o participáciu na diele rozšírenia
verejného vodovodu v obci Drietoma, časť Niva v dieloch vo výške 1/3 nákladov na realizáciu,
teda sumou 15 000€.
Predmetom projektu je rozšírenie verejného vodovodu na parc. č. 3005/1, 3005/4, 3005/6,
3034/5, 3337/2 a parc. č. E380/1 v k.ú. Drietoma.
Uznesenie č. 114/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť TimStav SK s.r.o., so
sídlom Drietoma o participáciu na diele rozšírenia verejného vodovodu v obci Drietoma.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

11.2. Žiadosť JAST STAV s.r.o. so sídlom Drietoma o odpustenie nájomného za obdobie
október, november, december 2020 nakoľko na základe opatrení vydaných pandemickou
komisiou vlády SR je prevádzka pohostinského zariadenia uzatvorená a je znemožnené
využívať predmet nájmu.
Uznesenie č. 115/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť JAST STAV s.r.o. so sídlom
Drietoma o odpustenie nájomného za obdobie október, november, december 2020.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

11.3. Žiadosť Ing. Dušana Šargavého o začatí riešenia a zaoberania sa jeho žiadosťami
adresované obecnému zastupiteľstvu a obecnému úradu zo dňa 02.10.219, 16.12.2019
a 06.05.2020 a neobdržaní adekvátnej alebo žiadnej odpovede.
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Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Ing. Dušana Šargavého
o začatí riešenia a zaoberania sa jeho žiadosťami.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

11.4. Odvolanie sa Spoločenstva vlastníkov bytov v 9.bytovej jednotke Drietoma proti
rozhodnutiu č. OcÚDr. 2020/1460 o vysporiadanie priľahlého pozemku k bytovému domu s.č.
461. Záujem majú iba o časť pozemku pred bytovkou, ktorá je prístupovou cestou s vecným
bremenom obce (obecná kanalizácia).O pozemok za bytovým domom záujem nemajú.
Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov
v 9.bytovej jednotke Drietoma, komisií pre výstavbu územný plán, životné prostredie
a havárie.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

11.5. Oznam o ukončení podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu Jozef
Janiš EKO-STAVSOL a žiadosť o zmenu prevádzkovateľa verejného vodovodu v obci
Drietoma k 31.12.2020.
Uznesenie č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie oznam o ukončení podnikateľskej
činnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu Jozef Janiš EKO-STAVSOL k 31.12.2020
a žiadosť o zmenu prevádzkovateľa verejného vodovodu v obci Drietoma s účinnosťou
od 01.01.2021.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

11.6. Žiadosti športových a kultúrnych spolkov v Drietome o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce Drietoma na činnosť pre rok 2021.
Uznesenie č. 119/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje dotácie
pre miestne šporové
a kultúrno – spoločenské spolky v prospech rozvoja športu a kultúrno – spoločenského
diania v obci Drietoma nasledovne:
Združenie pod Techonovicou vo výške 700 €
Stolnotenisový klub EURO Drietoma vo výške 700 €
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku vo výške 700 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drietoma vo výške 1 300 €
ZO JDS - Jednota dôchodcov vo výške 1 000 €
Veselý vidiek vo výške 800 €
OFK Drietoma vo výške 8 500 €
za
proti
zdržal sa

: 4 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Ing. R. Lackovič)

11.7. Žiadosť Spolku dychovej hudby Drietomanka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Drietoma na rok 2021.
Po dohode s kapelníkom dychovej hudby Drietomanka p. Jaroslavom Múdrym, dotácia spolku
pre rok 2021 nebude pridelená, ale v priestoroch skúšobne v kaštieli sa zavedie plynové
kúrenie. Väčšina zúčastnených poslancov sa zhodla, že ak by sa táto prípojka realizovala,
plynové kúrenie by bolo vhodné zaviezť i do ostatných miestnosti.
Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma na vedomie žiadosť o dotáciu Spolku dychovej
hudby Drietomanka.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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11.8. Žiadosť Ľubomíra Michalca o zakúpenie hudobných nástrojov a príslušenstva pre
mládežníkov, ktoré budú slúžiť na reprezentačné účely obce Drietoma. Cena hudobných
nástrojov s príslušenstvom je predbežne kalkulovaná na 3.050,00€
Uznesenie č. 121/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Ľubomíra Michalca
o zakúpenie hudobných nástrojov a príslušenstva vo výške 3.050,00 €.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

11.9. Žiadosť p. Evy Michalcovej o prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy
s materskou školou v Drietome v bloku C po bývalom nájomníkovi Arte Vetro s.r.o. V týchto priestoroch
má záujem poskytovať kadernícke služby.

Uznesenie č. 122/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Evy Michalcovej
o prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy s materskou školou
v Drietome v bloku C.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

11.10. Žiadosť n.o. Slnečný lúč o sprevádzkovanie priestorov toalety v prenajatých priestoroch
bývalej materskej školy, v bloku C na prvom poschodí.
Uznesenie č. 123/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Slnečného lúča n.o.
o sprevádzkovanie priestorov toaliet v prenajatých priestoroch, v bloku C budovy
základnej školy s materskou školou na prvom poschodí.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 12 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli prítomní žiadni občania s podaním
pripomienky, resp.podnetu.

K bodu Rôzne
1.) Schválenie obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce
(ZaD č. 1 ÚPN – O) Drietoma
Uznesenie č. 124/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie obce, v zmysle §17 a §30 zákona č. 50/1976 Zb. –
Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov
A. Preskúmalo schválený územný plán obce (ÚPN-O) Drietoma (schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 17.10.2012, uznesením OZ č. 55/2012) a
vzalo na vedomie písomné žiadosti občanov na zmenu, prípadne doplnenie tohto
dokumentu.
B. Schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Drietoma. Dôvodom sú zmenené
predpoklady, za ktorých bol vypracovaný pôvodný územný plán a potreba umiestnenia
ďalších verejnoprospešných stavieb.
Predmetom Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Drietoma bude:
1., Zmena funkčného využitia poľnohospodárskej pôdy na obytné územie v lokalite podľa
nasledovnej prílohy nižšie.
C. U k l a d á starostovi obce zabezpečiť spracovateľa Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O
a obstarávateľa Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb. –
Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE (ZAD Č.1 ÚPN-O) DRIETOMA
PREDMET
Číslo zmeny

Popis Zmeny

1.1

Lok. Holbová – vytvorenie novej lokality pre individuálnu rekreáciu (KN-C parc. č. 2207/6)

1.2

Lok. Holbová – vytvorenie novej lokality pre individuálnu rekreáciu (KN-C parc. č. 2219/6, 2220/1,
2220/2, 2219/4, 2219/5)
Osada Liešna Majer – doplnenie preluky na bývanie (KN-C parc. č. 2316/11)

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

Lok. 4B – preradenie lokality na bývanie z výhľadu do návrhu (KN-C parc. č. 2942/2, 2942/7)
Lok. 23B – preradenie lokality na bývanie z výhľadu do návrhu (KN-C parc. č. 372/1, 372/5)
Lok. Brúsne - 15B - rozšírenie jestvujúcej lokality na bývanie o nové plochy (KN-C parc. č. 1133,
1137/1, 1139/1, 1106/22, 1106/1, 1139/2, 1139/1, 1121, 1094/2, 1095/2, 1097, 1093 KN-E parc. č. 1724
– nové parc.č. KN-C 1110/1)
Lokalita Branné – AR - rozšírenie jestvujúcej lokality bývania a rekreácie o nové plochy (KN-C parc. č.
1294/1)
Lok. EB - rozšírenie jestvujúcej lokality na bývanie, v zastavanom území obce, o nové plochy (KN-C
parc. č. 605, 606)
Lok. AB - rozšírenie jestvujúcej lokality na bývanie, v zastavanom území obce, o nové plochy (KN-C
parc. č. 260,261,265,266/1, 266/2)
Lok. 3Bc – preradenie lokality na bývanie z výhľadu do návrhu
Lok. Majer - vytvorenie novej lokality pre individuálnu rekreáciu (KN-C časť parc. č. 2549/1)
Lok. EB - rozšírenie jestvujúcej lokality na bývanie o nové plochy (KN-C parc. č. 837)
Lok. medzi cestou I/9 a Drietomicou severne od zastavaného územia obce – vytvorenie novej lokality na
bývanie, v nadväznosti na jestvujúce zastavané územie (KN-E parc. č. 1560, 1561)
Lok. EB - rozšírenie jestvujúcej lokality na bývanie, v zastavanom území obce, o nové plochy (KN-C
parc. č. 641/4, 641/3)
Návrh novej rozhľadne (KN-E parc. č. 2380/2)
Vytvorenie plôch statickej dopravy v zastavanom území obce (KN-C parc. č. 681)
Vytvorenie nových cyklotrás
Doplnenie verejnoprospešných stavieb (VPS) o nové trasy vodovodu
Lok. Liešna – rozšírenie lok. pre rekreáciu 1R (pioniersky tábor) o nové plochy a úprava záväzných
regulatívov
Preradenie časti plôch z lok. 11VS vo výhľade do lok. 3VS v návrhu (KN-C parc. č.
3336/21, 3012/5, 3012/4 )

2.) Dňa 27.4.2020 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci
orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 62. výzvu na predkladanie žiadostí
o NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Do tejto výzvy máme
záujem zapojiť sa.
Uznesenie č. 125/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita
životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 27.4.2020, Kód výzvy: OPKZP-PO2SC211-2020-62 na realizáciu projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Drietoma,
ktorý bude realizovaný Obcou Drietoma.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje
maximálnu sumu 11 500,00 EUR.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

3.) Stanovisko SPF k stavbe ,,Výstavba chodníkov pre chodcov v obci Drietoma – SO 101 Výstavba chodníka vedľa cesty III/1864“ k.ú. Drietoma, okres Trenčín.
Obec Drietoma žiadala listom Slovenský pozemkový fond o vyjadrenie sa k stavbe Výstavba
chodníkov pre chodcov v obci Drietoma – SO 101 – Výstavba chodníka vedľa cesty III/1864“
za účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Dotknutý pozemok vo
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vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF je KN E parc. č. 4977/12 o výmere 9620m2,
druh pozemku ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 2722 v celosti.
Uznesenie č. 126/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Slovenského pozemkového fondu
k stavbe ,,Výstavba chodníkov pre chodcov v obci Drietoma – SO 101 - Výstavba
chodníka vedľa cesty III/1864“ k.ú. Drietoma, okres Trenčín.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

4.) Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o možnosti zapojiť sa do výzvy a podať
žiadosť o NFP pre malé projekty v rámci programu výzvy INTERREG V-A Slovenská
republika - Česká republika so spolufinancovaním 5%. Z finančných prostriedkov by sa osadili
informačné tabule, alebo by sa časť financií využila na obnovu modrého domčeka.
Uznesenie č. 127/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy o Nenávratný finančný
príspevok pre malé projekty v rámci programu výzvy INTERREG V-A Slovenská
republika - Česká republika so spolufinancovaním 5%.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. Z.Križanova PhD., T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Starosta obce p. Jaroslav Mego oboznámil prítomných o prácach v obci:
-prebehla rekonštrukcia miestnych komunikácii
-odstránenie havarijného stavu kotolne v budove Základnej školy s materskou školou
Drietoma
-rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Pažiť
-rekonštrukcia verejného rozhlasu
-realizoval sa zber veľkoobjemového odpadu
-v záujme starostu obce je odkúpenie časti pozemku pri soche panny Márie od p. Milana
Kvasnicu na rozšírenie komunikácie

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Zuzana Križanová

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

Ing. Marek Ryšavý

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