OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 1/2022

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 27. januára 2022

overovatelia:
Tomáš Palko
Zdenko Machara

Január 2022

zapisovateľka:
J. Pálešová

1

Zápisnica č. 1/2022
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 27. januára 2022 o 17,00 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, ospravedlnila sa poslankyňa Ing. Zuzana
Križanová PhD., 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 a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Schválenie úväzku hlavného kontrolóra obce Drietoma na ďalšie funkčné obdobie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Drietoma
Schválenie komisie na vyhodnotenie žiadostí na hlavného kontrolóra obce Drietoma
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drietoma za rok 2021
Prerokovanie platu starostu obce
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Tomáš Palko
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing.P.Filo, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing.
M. Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 1 (T. Palko)
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Zdenko Machara
za
: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Ing.
M. Ryšavý, M. Bernát)
proti
: 0
zdržal sa
: 1 (Z. Machara)

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol hlavný kontrolór
Mgr. Radovan Sáska. Skonštatoval, že okrem uznesenia č. 105/2022, ktoré nebolo prijaté, sú všetky
uznesenia z predchádzajúcich konaní obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2022 a 28.12.2022 splnené.
Uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce Ing. Peter Filo. Obecná rada sa od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla jedenkrát 20.01.2022. Na zasadnutí obecnej rady
bola riešená príprava voľby hlavného kontrolóra na ďalšie obdobie, stav dotácii, príprava kultúrnych
podujatí, rekonštrukcia kotolní v nebytových priestorov obce Drietoma, prerokovali sa žiadosti
fyzických a právnických osôb, ktoré boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia.
Uznesenie č. 4/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Schválenie úväzku hlavného kontrolóra obce Drietoma na ďalšie funkčné
obdobie
Od posledných volieb na hlavného kontrolóra obce Drietoma ubehlo už 6 rokov a zákon ukladá vyhlásiť
nové voľby. Úväzok hlavného kontrolóra je 8 hodín týždenne, čo je zrejme nedostatočné. Starosta obce
navrhuje úväzok 12 hodín týždenne.
Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Drietoma vo výške
12 hodín týždenne na ďalšie funkčné obdobie.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 7 programu OZ
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Drietoma
Uznesenie č. 6/2022
a) Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Drietoma na
deň 31.03.2022.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje podmienky voľby nasledovného
materiálu:
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V zmysle §18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Drietome č. 6 zo dňa 27.1.2022, Obecné
zastupiteľstvo obce Drietoma vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Drietoma
na deň 31.3.2022
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra
1) Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať
-ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
2) Ďalšie podmienky
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- výhodou manažérske zručnosti
- dynamická a silná osobnosť
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, prednosť, dôslednosť a samostatnosť
- bezúhonnosť
Náležitosti písomnej prihlášky:
3) Písomná prihláška musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci
Drietoma a finančnému úradu,
g) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §13 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní
obecného zastupiteľstva v Drietome.
Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby, t.j. 17.3.2022 do 12:00 hod. v zalepenej obálke v úradných hodinách v podateľni
na adresu:
Obec Drietoma
Drietoma č. 29
913 03 Drietoma
Zalepenú obálku označiť značkou: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
Doplňujúce údaje: pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Drietoma v súlade s uznesením č.
5/2022 zo dňa 27.01.2022 je 12 hodín týždenne.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 8 programu OZ
Schválenie komisie na vyhodnotenie žiadostí na hlavného kontrolóra obce
Drietoma
Starosta obce navrhol do komisie na vyhodnotenie žiadosti voľby na hlavného kontrolóra členov
obecnej rady JUDr. Ing. Vladimíru Barišovú, Ing. Petra Fila a Zdenka Macharu.
Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje komisiu na vyhodnotenie žiadosti voľby hlavného
kontrolóra v zložení JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing. Peter Filo a Zdenko Machara.
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za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 9 programu OZ
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drietoma za rok 2021
Hlavný kontrolór Mgr. Radovan Sáska spracoval Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Drietoma za rok 2021 a bola zaslaná mailom všetkým poslancom obecného zastupiteľstva.
Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
- č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších pravidlách,
- č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Finančné kontroly:
Kontrola nakladania s fin. prostriedkami obce za obdobie 1.polrok 2021
Komplexná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ Drietoma za obdobie 1 . polrok
2021
Kontrola čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou Drietoma v r. 2020
Kontrola platového zaradenia zamestnancov podľa zákona 553/2003 Z.z. a novely č. 224/2019 Z.z.
v obci Drietoma
Kontrola dodržiavania § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Ostatné kontroly:
Kontrola riadiacich dokumentov v obci Drietoma
Kontrola nájomných zmlúv v obci Drietoma
Kontrola stavu inventarizácie v obci Drietoma
Kontrola stavu inventarizácie v ZŠ s MŠ Dietoma
Kontrola plnenia uznesení OZ za r. 2021
Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok na svojich webových sídlach v obci Drietoma a RO
ZŠ s MŠ Drietoma
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2021 boli samostatne vypracované
a predložené obecnému zastupiteľstvu
- Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
- Čiastkové správy o vykonaných kontrolách v roku 2021
Uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Drietoma za rok 2021.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0
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K bodu 10 programu OZ
Prerokovanie platu starostu obce
Tento bod si vyžiadal zástupca starostu Ing. Peter Filo.
Keďže ide o jeho osobu poprosil starosta obce p. Jaroslav Mego prítomných poslancov, aby mohol
opustiť rokovanie obecného zastupiteľstva a ujal sa jeho vedením Ing. Peter Filo.
Poslanec Ing. Peter Filo vzhľadom na vykonané práce a dosiahnuté výsledky navrhol zvýšenie platu zo
súčasných 15% na 40%. Percentuálne navýšenie by bolo platné od 01.02.2022 do konca funkčného
volebného obdobia, t. j. koniec tohto roka.

Uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a
§ 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie platu starostu o 40 % od
01.02.2022.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

Po skončení hlasovania bol opäť prizvaný do miestnosti k rokovaniu obecného zastupiteľstva starosta
obce p. Jaroslav Mego.

K bodu 11 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
11.1. Žiadosť Mgr. Kataríny Balajovej o vybudovanie kanalizačnej prípojky k rodinnému domu so súp.
číslom 726 a jej zahrnutie do rozpočtu obce v roku 2022 – 2023.
Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Mgr. Kataríny Balajovej
o vybudovanie kanalizačnej prípojky k rodinnému domu so súp. číslom 726 a jej zahrnutie do
rozpočtu obce v roku 2022 – 2023.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 12 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
O slovo sa prihlásila p. Anna Bretšneiderová, ktorá sa informovala k vydaniu kompostéra, nakoľko je
jej je známe, že kompostéry boli v obci rozdávané. Starosta uviedol, že kompostéry obec získala na
základe projektu, ktorý bol podaný v rámci združenia Bielokarpatsko-trenčianského mikroregiónu.
Podmienkou získania kompostéra bola účasť na školení o spôsobe kompostovania, ktoré boli
realizované v troch termínoch. Účastníkom školenie boli kompostéry odovzdané. Tento projekt bol do
predpísaného termínu ukončený. V súčasnosti obec kompostérmi už nedisponuje.
Ďalej sa p. Bretšneiderová informovala na list, ktorý adresovala obci Drietoma na jeseň 2021 v ktorom
žiadala vyzvať majiteľa parcely v jej susedstve p. Bečárovú o odstránenie okrasných drevín, ktoré má
vysadené v blízkosti jej nehnuteľnosti. Namietala, že do dňa konania zastupiteľstva jej nebolo
odpovedané.
Starosta obce odpovedal, že ešte v tom týždni navštívil p. Bečárovú u ktorej sa informoval
o vlastníckych vzťahoch k pozemku, ktoré uvádzala p. Bretšneiderová. p. Bečárová ho uistila, že má
objednané geometrické zameranie jej pozemku a pokiaľ sa ukáže, že dané dreviny sú vysadené na
susednom pozemku, dá ich ihneď odstrániť.
p. Emília Spačková žiada, ak je to možné, prehĺbenie potoka v uličke.
p. starosta Jaroslav Mego odpovedal, že vodný tok Jasenice je v správe Vodohospodárskeho podniku.
Pred cca 3-4 rokmi, vyšla výzva na protipovodňové opatrenia, kde sa začal kresliť tento potok, ktorý je
základ nie len pre vodný tok, ale aj pre cestnú komunikáciu, ktorá je v tejto lokalite v zlom stave.
Vodohospodársky podnik projekt niekoľkokrát vrátil keď nesúhlasil s úpravou toku, neskôr
s prehĺbením atď. Výzva je stále otvorená.
Svojvoľne je možne vstúpiť do úprav na vodnom toku iba v prípade vyhlásenia povodňového stupňa.

6

Rôzne
Starosta obce p. Jaroslav Mego predniesol návrh konania obecného zastupiteľstva obce Drietoma na rok
2022 nasledovne 31.03.2022, 23.06.2022, 22.09.2022 a 15.12.2022. Podotkol, že vzhľadom na stále
vychádzajúce nové výzvy treba počítať v priebehu roka aj s možnými mimoriadnymi konaniami
obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Drietoma pre rok 2022 a to konkrétne na 31. 03. 2022, 23. 06. 2022, 22. 09. 2022, 15. 12. 2022.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

Ďalej informoval prítomných o dianí a prácach v obci, ktoré sa vykonali, prebiehajú a sú naplánované:
-Realizovala sa rekonštrukcia kotolne v prístavbe kultúrneho domu, kotolne zdravotného strediska
a rekonštrukcia kotolne Základnej školy s materskou školou, kde je prioritou riadiaca jednotka
vykurovania.
-Obec nadobudla do osobného vlastníctva rodinný dom so s. č. 438 aj s priľahlým pozemkom na ktorom
prebiehajú upratovacie a čistiace práce.
-Podľa potreby je v obci realizovaná zimná údržba.
-Do 31.01.2022 je potrebné odovzdať projekt žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie
energetickej účinnosti budovy Základnej školy s materskou školou v Drietome.
Na tomto projekte a žiadosti intenzívne pracujeme a robíme všetko preto, aby sme projekt včas
odovzdali.
-V riešení je žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Zberného dvora.
Tento projekt treba aktualizovať spolu s rozpočtami a upraviť tak, aby sme boli oprávnení zapojiť sa do
výzvy o NFP na výstavbu zberného dvora.
-Čaká nás výstavba chodníkov v obci cca 1,3 km, výstavba pumptrackovej dráhy na ktorú máme
pridelené finančné prostriedky, vysúťaženého dodávateľa.
-Koncom marca sa zaháji rekonštrukcia ľudového domu na ktorý máme schválené finančné prostriedky
z projektu MAS a cezhraničnej spolupráce INTEREC.
-Prebiehajú prípravy na Kopaničiarske slávnosti, ktoré sú plánované na 15 – 17.júla 2022.
-V dňoch 5. a 6. augusta 2022 sú plánované Drietomske slávnosti a ak by to súčasné okolnosti dovolili,
v júni by sa organizovalo tradičné varenie gulášov.
-Na jeseň sa budú konať komunálne voľby a voľby do VÚC.
Poslane Peter Kukučka sa opýtal na vykurovanie v budove Základnej školy s materskou školou, či
plánovaná nová riadiaca jednotka bude spolupracovať s existujúcim elektrickým rozvodom.
Starosta obce p. Jaroslav Mego reagoval, že regulácia je momentálne v podobe ventilov, celé riadenie
by sa malo upraviť a vymeniť tak, aby to fungovalo na ten stav ktorý tam máme.
Ďalej sa poslanec Peter Kukučka informoval na stav zmien a doplnkov územného plánu.
Starosta odpovedal, že zmeny a doplnky územného plánu č.1 sú v súčasnosti predbežne hotové
a koncept bol predložený Okresnému úradu na posúdenie ohľadom vplyvov na životné prostredie.
Starosta obce p. Jaroslav Mego uviedol, že je potrebné zvolať pracovné stretnutie poslancov a členov
komisie pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie, nakoľko je hotový nákres riešenia
centrálnej časti obce, námestia za modrým domčekom, prepojenie na parkovisko, úprava parku atď.
Pracovné stretnutie navrhol na termín 10. februára 2022 s Ing. art. Petrom Gugom.
Poslanci pokračovali v diskusii v ktorej sa preberala problematika stojísk kontajnerov na smetné nádoby
v priľahlých osadách a v diskusii ohľadom Základnej školy s materskou školou. Navrhli prizvať
riaditeľku školy na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v marci, aby nás
oboznámila s vedomostnými výsledkami našich žiakov o stave s počtom žiakov v škole, o energetickej
situácii a úsporách po investíciách po zateplení bloku ,,A,, a strechy telocvične Základnej školy
s materskou školou.
Poslanec Zdenko Machara upozornil na niektoré nefunkčné hydranty rozvodu vodovodnej siete.
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Starosta na záver spomenul tému nutnosti zamyslenia sa nad výstavbou nájomných bytov tak, aby sme
v budúcnosti mali možnosť prilákať do obce kvalitných učiteľov a lekárov.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Tomáš Palko

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

Zdenko Machara

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