OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 1/2017

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 15. februára 2017

overovatelia:
Ing. T.Revay
Mgr. A.Michalcová

Február 2017

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 1/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 15. februára 2017 o 16,30 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 9 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Správa o činnosti obecnej rady
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2016
7. Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Drietoma
8. Žiadosti právnických a fyzických osôb
9. Pripomienky a podnety občanov
10. Informácia o prebiehajúcich prácach v obci
Rôzne
Diskusia
Záver
Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
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Ing. T Revay
za
proti
zdržal sa

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

Mgr. A.Michalcová
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol hlavný kontrolór
obce Drietoma Bc. Radovan Sáska.

Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 5 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 dvakrát. Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli
doručené na obecný úrad do jej zasadnutia.

Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2016
Hlavný kontrolór Bc. R. Sáska spracoval a predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Drietoma, ktorá bola zameraná na:
- dodržiavanie ustanovení zákonov
- kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami obce za rok 2016
- kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ Drietoma
- kontrolu čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou Drietoma v r. 2015
- kontrolu riadiacich dokumentov v obci Drietoma a dokumentov ZŠ s MŠ Drietoma
- kontrolu nájomných zmlúv nebytových priestorov v obci Drietoma
- kontrou plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016
Poslanec Ing. T. Revay sa informoval ako dopadla kontrola zameraná na hospodárenie
s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ za obdobie január - jún 2016 a poznamenal, že kontrola
čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytovaných obcou Drietoma v r. 2015 nebola zahrnutá
v pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Drietoma za rok 2016.
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K bodu 7 programu OZ
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Drietoma
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Drietoma dostali všetci poslanci
v elektronickej podobe a podľa požiadaviek a pripomienok sa viackrát upravovali. Na
zasadnutí obecného zastupiteľstva už bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zásady hospodárenia a nakladanie
s majetkom obce Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 8 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
8.1. na obecný úrad Drietoma bol adresovaný list p. Pavla Kuklu s manželkou Emíliou,
Drietoma č. 81, ohľadom neustáleho obťažovania výrobou zo strany firmy Sójaprodukt
a Soy´n Healt Drietoma hlukom a zápachom.
Ako sa vyjadril starosta obce Drietoma p. J.Mego, tento problém a sťažnosť manželov
Kuklových sa preberala niekoľkokrát. K problému sa vyjadroval aj Okresný úrad Trenčín odbor
Starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa z dôvodu kanalizačnej prípojky.

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Pavla Kuklu a p. Emílie Kuklovej,
Drietoma č. 81.
8.2. Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ku žiadosti
obce Drietoma o vykonanie chemického rozboru vody v katastri obce Drietoma, časť Podolky.
Chemické ukazovatele vykazujú hodnoty pitnej vody a je nevyhnutné obrátiť sa na
prevádzkovateľa verejného vodovodu s požiadavkou preverenia tesnosti vodovodného
potrubia.

Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie stanovisko k žiadosti obce
Drietoma o vykonanie chemického rozboru vody Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v miestnej časti Podolky.
8.3. Starosta obce Drietoma p. J. Mego prečítal list Ing. Štefana Kvasnicu, Drietoma č. 111,
ktorý bol adresovaný obecnému zastupiteľstvu a obci Drietoma. V liste poukázal a nepáči sa
mu, že parcelu, na ktorú bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, mal od r. 1992
v náhradnom užívaní.

Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Ing. Štefana Kvasnicu, Drietoma č.111
adresovaný obecnému zastupiteľstvu dňa 16.01.2017.
8.4. Žiadosť p. Márie Stopkovej, Drietoma č. 555 a p. Pavla Petra, Libonice 102, ČR o zmenu
územného plánu pre obec Drietoma, k.ú. Drietoma parc.č. 3308, parc. Č. 3309, parc.č. 3307
a parc.č. 3268/1 podľa LV č.3190 a LV č. 1709.
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma na svojom zasadnutí zo dňa 13.12.2016 uznesením č.
176/2016 schválilo 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.
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Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Márie Stopkovej, Drietoma č. 555 a
p. Pavla Petra, Libonice 102, ČR o zmenu územného plánu pre obec Drietoma, k.ú.
Drietoma parc. č. 3308, parc. Č. 3309, parc.č. 3307 a parc.č. 3268/1 podľa LV č.3190 a
LV č. 1709.
8.5. Listom sa p. Ing. Júlia Hrušovská aj v mene všetkých obyvateľov časti Drietoma – Majer
poďakovala za kladný postoj k žiadosti o vybudovanie chodníka na ceste 1/9 v časti Majer,
ktorá bola riešená obecným zastupiteľstvom 13. 12 2016.

Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Ing. Júlii Hrušovskej, Drietoma č. 621
a obyvateľov časti Drietoma – Majer.
8.6. Žiadosť MUDr. Ľubomíra Činčalu, praktického lekára pre dospelých v Drietome o výmenu
kotla na vykurovanie v budove zdravotného strediska v Drietome pre jeho častú poruchovosť
a časté opravy.
Starosta obce p. J. Mego aj poslanci sa zhodli, že vzhľadom k častým poruchám je na mieste
zvážiť kúpu nového kotla, keďže fakturovaná suma za servis nie je malá a kotol je ešte
pôvodný.

Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť MUDr. Ľubomíra Činčalu o výmenu
kotla na vykurovanie v budove Zdravotného strediska.
8.7. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Drietoma č. 453 o vyriešenie havarijneho
stavu a rekonštrukciu podlahy v školskej kuchyni.

Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Základnej školy s materskou školou,
Drietoma č. 453 o vyriešenie havarijného stavu kanalizácie a rekonštrukciu podlahy
v školskej kuchyni.
8.8. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Drietoma č. 453 o doriešenie prenájmov
v bloku ,,C,, budovy Základnej školy s materskou školou, konkrétne spotrebu elektrickej
energie, kúrenia, vodného a stočného.

Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Základnej školy s materskou školou,
Drietoma č. 453 o doriešenie prenájmu v bloku ,,C,,
8.9. Žiadosť p. Tomáša Gabrhela, Drietoma č. 695, o nájom nebytového priestoru v budove
bývalej materskej školy v Drietome za účelom sprevádzkovania denného a nočného klubu
kultúry na rôzne kultúrno-spoločenské akcie.
Žiadosť bola prejednaná komisiou finančnou, správy majetku a pohľadávok ktorá doporučila
požiadať investora o predloženie podnikateľského zámeru, projektovej dokumentácie a
podloženie krytia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu požadovanej investície.

Uznesenie č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Tomáša Gabrhela, Drietoma č. 695
o nájom nebytových priestorov v budove bývalej materskej školy v parku.
8.10. Žiadosť p. Jozefa Borota a p. Márie Borotovej, Drietoma č. 394 o odkúpenie obecného
pozemku parc. ,,C,, KN č. 3130/3, druh pozemku záhrady, o výmere 210 m2.
Manželia Borotoví parcelu užívajú cca 25 rokov, udržiavajú ju a platia za ňu aj daň
z nehnuteľnosti.
V roku 2011 bol uznesením obecného zastupitelstva obce Drietoma č. 62/2011 schválený
predaj pozemku KN C č. 3130/3 p. Jozefovi Borotovi s manželkou, formou verejnej vyhlášky.
Toto uznesenie nebolo vykonané, preto:
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Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 62/2011.
za
proti
zdržal sa

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

a novú žiadosť p. J. Borota s manželkou, postupuje komisii pre výstavbu, územný plán,
životné prostredie a havárie

Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť pani Márie Borotovej a pána
Jozefa Borota, Drietoma č. 394 o odkúpenie pozemku, komisii pre výstavbu, územný
plán, životné prostredie a havárie.
za
proti
zdržal sa

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

8.11. Žiadosť p. Štefana Hodála, Drietoma č. 461, o uloženie zámkovej dlažby a tým
spevnenie parkovacej plochy pre dve osobné autá pred 9-bytovou jednotkou, Drietoma č. 461.

Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť p. Štefana Hodála, Drietoma č.
461 o uloženie a spevnenie plochy zámkovou dlažbou, komisii pre výstavbu, územný
plán, životné prostredie a havárie
za
proti
zdržal sa

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

8.12. Žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma č. 673 o odpustenie poplatkov za komunálny
odpad a daň z nehnuteľnosti za rok 2017.
K žiadosti doložil potvrdenie o štúdiu na Technickej univerzite Tomáša Baťu v Zlíne zo dňa
14.12.2016 a potvrdenie Okresnej správy sociálneho zabezpečenia o poberaní sirotského
dôchodku po smrti obidvoch rodičov.

Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma
673 o odpustenie poplatkov za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti za rok 2017
v plnej výške.
za
proti
zdržal sa

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

8.13. Žiadosť p. Jozefa Janiša – EKO-Stavsol, Drietoma č. 707, prevádzkovateľa verejného
vodovodu v obci Drietoma o zníženie nájomného dohodnutého s obcou v zmysle zmluvy o
nájme verejného vodovodu zo dňa 03.12.2012 z celkovej sumy 3 000 €/rok na 1 500 € /rok.
Nový sadzobník nie je v súčastnosti platný, vláda zvrátila ceny za rok 2016 a zároveň nebolo
v žiadosti dostatočne preukázaný dôvod na znižovanie.

Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť prevádzkovateľa verejného
vodovodu firmy Jozef Janiš - EKO-STAVSOL, Drietoma č. 707 o zníženie nájomného
v zmysle zmluvy o nájme verejného vodovodu zo dňa 03.12.2012.
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za
proti
zdržal sa

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

8.14. Žiadosť neziskovej organizácie Slnečný lúč, so sídlom Piešťanská č. 2137/5 v Trenčíne,
ktorá prevádzkuje v obci Drietoma denný stacionár a zariadenie pre seniorov o finančnú
podporu vo výške 1€ na klienta za jeden pracovný deň.
Táto žiadosť bola riešena komisiou financií správy majetku a pohľadávok, ktorá v tomto znení
žiadosť navrhla neschváliť aj z dôvodu, že nie sú v rozpočte vyčlenené financie na takúto
položku.

Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť neziskovej organizácie
Slnečný lúč o finančnú podporu neverejného poskytovateľa sociálnej služby
poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme.
za
proti
zdržal sa

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

8.15. Dodatok k žiadosti p. Evy Kallovej, kaderníctvo v Drietome č. 194, o vybavenie
priestorov podľa hygienických predpisov určených na správne fungovanie prevádzky
kaderníctva a maséra a to : kúrenie, funkčnú elektriku, prívod vody, odpad, sprchu, WC pre
zamestnancov. Žiadosť p. Evy Kallovej komisia financií, správy majetku a pohľadávok
prehodnotila, V rozpočte nie sú na tak rozsiahlu rekonštrukciu určené finančné prostriedky
a vybudovanie niektorých požiadaviek nie je ani technicky možné.

Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje dodatočnú žiadosť p. Evy Kallovej
na vybudovanie kúrenia, sprchy, WC pre zamestnancov. Obec zabezpečí pripojenie na
vodovodnú sieť a zabezpečí kontrolu a revíznu správu elektrických rozvodov.
za
proti
zdržal sa

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

8.16. Žiadosť p. J. Brleja, Drietoma č. 506 a p. J. Kútneho, Drietoma č. 510 o refundáciu
nákladov spojených s pripojením na kanalizáciu.

Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť p. Jaroslava Brleja,
Drietoma č. 506 a p. Jána Kútneho, Drietoma č. 510 o refundáciu nákladov spojených
s pripojením na verejnú kanalizáciu.
za
proti
zdržal sa

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

8.17. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o kúpu pozemku a zriadenie
vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú
plánované v rámci pripravovanej stavby. Umiestnenie stavby transformačnej stanice je
plánované na pozemku LV 1, k.ú Drietoma parc. ,,C,, č. 771.
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Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie 51/2016 k
žiadosti
Západoslovenskej distribučnej, a.s. o kúpu pozemku odčlenením z parc. č. 771 pre
výstavbu transformačnej stanice a zriadenie vecného bremena na parc. č. 771 pre
uloženie elektrického vedenia za účelom umiestnenia elektrickývh zariadení a
rozvodov.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypísanie zámeru odpredať časť
pozemku v rozlohe cca 24 m2 odčlenením z parcely č. 771 KN-C, vedenej na liste
vlastníctva č. 1 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. Aparát obecného úradu zabezpečí zverejnenie zámeru o odpredaj
pozemku na úradnej tabuli obce.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zriadenie vecného bremena pre
Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava, na pozemku parc.č. 771 KN-C, vedenej na
LV č. 1 pre potreby uloženia elektrického vedenia.
za
proti
zdržal sa

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

8.18. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o zriadenie vecného bremena na
pacr. ,,C,, č. 3299 a parc. ,,C,, č. 3348/1 vedených na LV č.1, pre potreby umiestnenia
elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby.

Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zriadenie vecného bremena pre
Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava, na pozemku parc.č. 3299 KN-C a 3348/1
KN-C, vedených na LV č. 1 pre potreby uloženia elektrického vedenia.
za
proti
zdržal sa

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

8.19. Starosta obce Drietoma prítomných oboznámil s výsledkami verejnej obchodnej súťaže
na prenájom priestorov v požiarnej zbrojnice. Priestor si boli pozrieť viacerí záujemci, no do
súťaže sa prihlásila len Blasa s.r.o. so sídlom Opatovská 389/18,Trenčín.

8

Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v budove hasičskej zbrojnice na základe obchodnej verejnej súťaže firme BLASA, s.r.o.
so sídlom Opatovská 389/18, 911 01 Trenčín.
za
proti
zdržal sa

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

8.20. Žiadosť Blasa s.r.o., Opatovská 389/18, Trenčín o zmenu vykurovania v objekte
požiarnej zbrojnice. V objekte je vykurovanie riešené plynovými gamatami, ktoré si chce
nájomca na vlastné náklady zmeniť na radiátory a plynový kotol.

Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť firmy BLASA s.r.o. so sídlom
Opatovská 389/18, 911 01 Trenčín na zmenu vykurovania v objekte požiarnej zbrojnice,
ktoré si žiadateľ vykoná na vlastné náklady.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 9 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
9.1. p. A. Hlístová, Drietoma č. 20, vyjadrila ľútosť nad zamietnutím žiadosti n.o. Slnečný lúč
o finančnú podporu, nakoľko ide o dôchodcov ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov
a takáto pomoc by bola vítaná
poslankyňa JUDr. Ing. V. Barišová k tomu poznamenala, že obec Drietoma a obecné
zastupiteľstvo nevylučuje do budúcna finančnú podporu, ale keďže nejde o malú finančnú
podporu a na tento rok je rozpočet schválený, nie je možné tejto žiadosti vyhovieť.
Starosta obce uviedol, že tak ako sa našla finančná výpomoc športovým klubom, farským
spoločenstvám, záujmovým krúžkom, tak sa nájde spôsob pomoci i pre denný stacionár
v Drietome. K tomu sa bude musieť rozvinúť diskusia k nájdeniu správnej formy pomoci, ale
musí byť zahrnutá v rozpočte.
9.2. p. L. Samák, Drietoma č. 528 už po druhý krát pripomienkoval prekrytie miestnej
komunikácie v časti Rádek železnou konštrukciou podľa platnej STN. Odvodňovací žľab
a jeho prekrytie bolo vybudované v roku 2015. Navrhuje položiť na toto prekrytie ešte gumu,
aby sa v tejto časti na železe nešmýkalo. K tejto pripomienke starosta obce uviedol, že
prekrytie je vybudované podľa riadnej projektovej dokumentácie s platnými normami.
- sťažoval sa na zimnú údržbu, ktorá v čase sneženia bola vykonávaná neskoro, kedy už bol
sneh autami ujazdený a jeho celkove odstránenie už nebolo možné, hlavne na miestnych
komunikáciach
-pripomienkoval podľa neho zle vybudovanie odvodňovacieho žľabu popri chodníku na
hornom konci
Starosta obce odpovedal, že zimnú údržbu v obci vykonáva firma p. Jozef Janiš – EKOSTAVSOL. Na údržbu nasadila niekoľko strojov a vzhľadom na to, že na údržbu nebola
objednaná posypová soľ, z komunikácii nebolo možné sneh 100% odstrániť.
Žľab na hornom konci bol budovaný v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami
Slovenskej správy ciest tak, aby boli dodržané všetky zákony, normy a nariadenia.
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9.3. p. T. Gabrhel, Drietoma č. 695 sa vyjadril ku svojej žiadosti o nájom nebytového priestoru
v budove bývalej materskej školy v Drietome za účelom sprevádzkovania denného a nočného
klubu kultúry na rôzne kultúrno-spoločenské akcie.
V krátkosti informoval poslancov o svojom zámere, čo má v pláne zrekonštruovať, vymeniť a
opraviť v nebytových priestoroch.
9.4. p. L. Hrnčáriková, Drietoma 747 upozornila na padanie škridle na kaštieli a padnutý múrik
pred kaštieľom v ktorom boli osadené plynové hodiny, sú momentálne nechránené a môže
ľahšie prísť k nejakej havárii
- požiadala o vykonanie revízií v kaštieli a kedy bude splnené, sľúbené označenie kaštieľa
tabuľou
Starosta obce pôjde na obhliadku popadanej škridle a zabezpečí opravu.
Revízie elektrických zariadení v budove kaštieľa ako i všetkých budov v majetku obce sú
objednané.
K padnutému múriku, ktorý dala obec Drietoma v minulosti odstrániť starosta navrhol, aby
nový múrik bol budovaný komplexne v projekte na celej ulici v tejto miestnej časti.
9.5. p. Š Hodál, Drietoma 461
-chcel vedieť kto a čo zadáva prácu pracovníkom obecného úradu v rámci prác v obci,
podľa neho, chodníky počas obdobia sneženia boli neudržiavané
Starosta obce uviedol, že rozdelenie prác pracovníkom obecného úradu zadeľuje starosta,
podľa momentálnej potreby a požiadaviek v danom čase. Vyhradzuje sa proti pripomienke, že
chodníky počas sneženia boli neudržiavané. Zimná údržba chodníkov ako i všetkých
miestnych komunikácii bola vykonávaná v maximálnej možnej miere.

K bodu 10 programu OZ
Infornácia o prebiehajúcich prácach v obci
O akciách a prácach organizovaných a prebiehajúcich v obci Drietoma oboznámil prítomných
starosta obce p. J.Mego
- v mesiaci december sa konal Vianočný koncert v škole, v kinosále aj v katolíckom
kostole
- Štefánsky turnaj vo futbale
- Hokejový turnaj štyroch obcí
- Výstup na Machnáč
- Zimná údržba v obci a problém s údržbou v Brannom u p. Dzúrika
- Riešenie vlámania sa do domu smútku
- Poškodenie zastávky pri dopravnej nehode na dolnom konci
- Obecná zabíjačka spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít
- Riešenie vandalizmu v okolí budovy Základnej školy
- Klzisko na futbalovom ihrisku
- Vybagrovanie a odstránenie ľadu na vodnom toku Jasenica v uličke
- Výročná schôdza jednoty dôchodcov
- Spustenie denného stacionára pre seniorov od 02.01.2017
- Zasadnutie mikroregiónu a riešenie domova sociálnych služieb
- Starosta oboznámil poslancov o plánovanej akcii v rámci cezhraničnej spolupráce so
Starým Hrozenkovom v mesiaci máj. Pôjde o malú turistickú akciu po okolí.
Obec sa zapája do projektov o získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu školy(
zateplenie, opravu podlahy v školskej kuchyni) a začala spoluprácu s Gemini Group s.r.o.so
sídlom v Bratislave.
V rámci diskusie k tomuto bodu sa Ing. Revay spýtal, či pripavený projekt, ktorý sa týka
zateplenia časti školy spĺňa všetky podmienky (najmäi projektová dokumentácia), ktoré sú
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uvedené vo výzve Enviromentálneho fondu. Starosta obce p. Mego odpovedal, že všetky
podmienky dokážeme splniť.

Uznesenie č.

30/2017 firmou GEMINI GROUP s.r.o., Lamanského 910/18, 831 03
Bratislava na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zateplenie
budovy Základnej školy s materskou školou v Drietome bloku A a časti bloku B – výzva
z Environmentálneho fondu.
za

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

proti
zdržal sa

Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie
žiadostí o Nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho duhu
v základných školách.
za
proti
zdržal sa

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

Rôzne
Poslanec Ing. M. Lacko sa informoval či pred školou vybudovaný betónový základ
k umiestneniu pevného radara merania rýchlosti zostane pred školou tak ako bol zrealizovaný
a ako práce budú pokračovať
-stavba je momentálne pozastavená a investor musí doložiť potrebnú dokumentáciu na
stavebný úrad k realizácii stavby

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Ing. T Revay

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

Mgr. A. Michalcová

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