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Zápisnica

č. 2/2020

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 16. apríla 2020

overovatelia:
Matej Vaňo
Peter Kukučka

Apríl 2020

zapisovateľka:
J. Pálešová

1

Zápisnica č. 2/2020
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 16. apríla 2020 o 16,00 hod. v areáli futbalového
ihriska 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, obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Pre dlhodobú práce neschopnosť bol ospravedlnený hlavný kontrolór Bc.
Radovan Sáska.
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.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Prerokovanie možného čerpania úveru
Predaj pozemkov v majetku obce
Prenájom nebytových priestorov lekárne
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Matej Vaňo
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P.Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (M. Vaňo)

Peter Kukučka
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P.Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M.Vaňo,Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (P. Kukučka,)

2

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce p.
Jaroslav Mego.

Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol starosta starostu obce p. Jaroslav Mego.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva nestretla. Zasadala iba
komisia financií, správy majetku a pohľadávok kde sa preberal odpredaj pozemkov vo
vlastníctve obce a možnosť čerpania úveru k projektu rekonštrukcia miestnych komunikácií
cesty Biskupskej, Žabacej, Kraľovany a Riadok. Starosta obce p. Jaroslav Mego ďalej
informoval, že bol v prvej polovici mesiaca marec bol zvolaný krízový štáb na základe vážnej
situácie na území SR spojenej s COVID-19. Riešilo sa hlavne fungovanie Základnej školy
s materskou školou, nakoľko v ten deň bol úbytok žiakov a pedagogických zamestnancov
v celkovom počte 36 osôb. Niekoľkokrát zasadal aj okresný krízový štáb v Trenčíne na ktorom
sa starosta obce zúčastnil.

Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Prerokovanie možného čerpania úveru
Na ponuku čerpania úveru k projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavbu
chodníkov v obci Drietoma (miestnych komunikácií ul. Biskupskej, Žabacej, Rádek
a Kraľovany) sme oslovili banky: Slovenskú sporiteľňu, Prima banku Slovensko, a. s. a
Všeobecnú úverovú banku. Najvýhodnejšiu ponuku nám dala Prima banka Slovensko a.s.
Stanovisko k čerpaniu úveru predložil a mailom poslal všetkým poslancom hlavný kontrolór
obce Drietoma Mgr. Radovan Sáska. Na základe predložených údajov a výpočtov
skonštatoval, že obec Drietoma spĺňa podmienky uvedené v §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.
z. a v roku 2020 môže návratné zdroje financovania vo výške 750 000,-€ prijať

Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Drietoma
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvov Drietome podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie Municipálneho úveru vo výške
750 000,00 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom :
Hodžova 11,010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
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za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Ing. R. Lackovič)

K bodu 7 programu OZ
Predaj pozemkov v majetku obce
7.1. Žiadosť p. Tomáša Múdreho o odpredaj obecných pozemkov riešilo obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí ešte v decembri 2019. Po doložení geometrického plánu č. 4137300617-20, zhotoviteľom Ing. Vladimír Murcin a následne po zasadnutí komisie financií správy
majetku a pohľadávok bolo prijaté:

Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obce podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z dôvodov
hodných osobitného zreteľa schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Drietoma a to konkrétne:
- novovzniknuté parcely KN-C parc. č. 3005/24 druh pozemku – orná pôda, o výmere 407
m2 a KN-C parc. č. 3336/43,druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
475 m2, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 41373006-17-20 odčlenením od
pôvodných pozemkov KN-E par. č. 4977/32 a KN-C parc. č. 3336/7 vedené na LV č. 1 vo
vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma p. Tomášovi Múdremu, Drietoma č. 766.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že uvedené parcely sa nachádzajú medzi
pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, obec pozemky nevyužíva a prístup k nim je cez
pozemky žiadateľa. Zámer obce o odpredaj pozemku osobitným zreteľom bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 01. 04. 2020 do dňa konania
obecného zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

a

Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov parc. č. 3005/24, druh pozemku orná
pôda vo výmere 407 m2 a parc. č. 3336/43 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 475 m2, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 41373006-17-20
odčlenením od pôvodných pozemkov KN-E par. č. 4977/32 a KN-C parc. č. 3336/7
vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma pre p. Tomáša Múdreho,
Drietoma č. 766:
1. za cenu 40 €/m2 ,
2. geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, návrh na vklad
a všetky náklady spojené s predajom si žiadateľ bude hradiť na vlastné náklady.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

7.2. Žiadosť p. Petra Michalca s manželkou prerokovala na svojom zasadnutí komisia financií
správy majetku a pohľadávok a bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obce podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z dôvodov
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hodných osobitného zreteľa schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Drietoma a to konkrétne:
- novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 85/4 druh pozemku – záhrada, o výmere 1 m2
a KN-C parc. č. 85/3, druh pozemku – záhrada, o výmere 18 m2, ktoré vznikli na základe
geometrického plánu č. 45403066-045/2019 odčlenením od pôvodných pozemkov KN-E
par.č. 5009 a parc. č. 4953/4 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú.
Drietoma p. Petrovi Michalcovi s manželkou, Drietoma č. 177. Dôvod hodný osobitného
zreteľa je daný tým, že uvedené parcely obec nevyužíva, nakoľko sa nachádzajú medzi
pozemkami vo vlastníctve žiadateľov. Roky sa o pozemky starajú, využívajú ich,
udržiavajú a zveľaďujú Zámer obce o odpredaj pozemku osobitným zreteľom bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 10. 03. 2020 do dňa konania
obecného zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov parc. č. 85/4, druh pozemku záhrada
vo výmere 1 m2 a parc. č. 85/3 druh pozemku záhrada vo výmere 18 m2, ktoré vznikli na
základe geometrického plánu č. 45403066-045/2019 odčlenením od pôvodných
pozemkov KN-E par.č. 5009 a parc. č. 4953/4 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce
Drietoma v k.ú. Drietoma pre p. Petra Michalca a p. Alenu Michalcovú, Drietoma č. 177:
3. za cenu 40 €/m2 ,
4. geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, návrh na vklad
a všetky náklady spojené s predajom si žiadateľ bude hradiť na vlastné náklady.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (P.Kukučka)

7.3. Žiadosť p. Pavla Revaya prerokovala na svojom zasadnutí komisia financií správy
majetku a pohľadávok a bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obce podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z dôvodov
hodných osobitného zreteľa schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Drietoma a to konkrétne:
- novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 84/5 druh pozemku – záhrada, o výmere 68 m2
ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 45403066-045/2019 odčlenením od
pôvodných pozemkov KN-E par.č. 5009 a parc. č. 4953/4 vedených na LV č. 1 vo
vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma p. Pavlovi Revayovi, Drietoma č. 457: z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že
uvedená parcela je pre obec neupotrebiteľná, obec parcelu nevyužíva, nakoľko sa
nachádza medzi pozemkami vo vlastníctve p. Pavla Revaya a p. Márie Revayovej. Roky
sa o pozemky starajú, využívajú ich, udržiavajú a zveľaďujú Zámer obce o odpredaj
pozemku osobitným zreteľom bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce od 10. 03. 2020 do dňa konania obecného zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov parc. č. 84/5, druh pozemku záhrada
vo výmere 68 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 45403066-045/2019
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odčlenením od pôvodných pozemkov KN-E par.č. 5009 a parc. č. 4953/4 vedených na
LV č. 1 vo vlastníctve obce v k.ú. Drietoma pre p. Pavla Revaya:
1. za cenu 40 €/m2 ,
2. geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, návrh na vklad
a všetky náklady spojené s predajom si žiadateľ bude hradiť na vlastné náklady.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 2 (P. Kukučka, Ing. R. Lackovič)

K bodu 8 programu OZ
Prenájom nebytových priestorov lekárne
Po oznámení prevádzkovateľa lekárne JANTÁR PharmDr. Boženy Janišovej o ukončení
podnikania, prejavila spoločnosť ProLife Centrum, s.r.o. so sídlom Považská Bystrica záujem
pokračovať v poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkovaním lekárne.

Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)
(osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje zámer prenajať majetok obce nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce
Drietoma a to konkrétne:
- časť nebytových priestorov v budove lekárne, Drietoma č. 75 o výmere 110,5 m2,
zapísané na liste vlastníctva č. 1 parc. reg. C parc. č. 484/1, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že spoločnosť
ProLife Centrum, s.r.o. so sídlom Považská Bystrica, bude poskytovať služby súvisiace
s prevádzkovaním lekárne, ktoré sú prospešné pre obec a jej obyvateľov. Z dôvodu
ukončenia prevádzky lekárne Jantár, by takéto služby v obci nikto neposkytoval a obec
má záujem o prevádzkovanie lekárne naďalej.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Ing. R. Lackovič)

Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom nebytových priestorov
Lekárne, Drietoma č. 75 pre ProLife Centrum s.r.o. so sídlom Považská Bystrica.
Celková výmera prenajatých priestorov je 110,5 m2 za cenu 15 €/m2/rok, t.j. 1657,50
€/rok a 138,13 €/mesiac plus inflačná doložka.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 1 (Ing. R. Lackovič)
: 0

Rôzne
Žiadosť LES, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok nachádzajúci sa v k.ú.
Drietoma parcela registra E parc. č. 5185/1 o výmere 1 637 m2 a 473 m2, t. j. spolu 2 110m2.
Doba nájmu bola dohodnutá dotatkom k zmluve do 31.12. 2020, zo dňa 10. júla 2013.
Nájom žiadajú predĺžiť do 31.12.2030.
Poslanec a predseda komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok Ing. Peter Filo
navrhol žiadosť posunúť na komisiu finnačnú, správu majetku a pohľadávok na preriešenie
novej ceny za m2/rok. V zmluve zo 17. marca 2012 chýba inflačná doložka.
Cena ktorú mali od roku 2012 do roku 2019 bola 0,19 Eur/m2 - bez inflačnej doložky, čo je
pod trhovú cenu.
Po zasadnutí komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok navrhol predseda komisie
financií, správy majetku a pohľadávok, ponúknuť spoločnosti LES, s.r.o. prenájom vo výške
0,30 - 0,36 Eur/m + inflačná doložku.
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Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypracovanie dodatku k nájomnej
zmluve pre Les, s.r.o. s navýšením ceny 0,36 €/ m2/rok za pozemok vo výmere 2100 m2
a dobu nájmu do 31.12.2030
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Žiadosť Arte Vetro, Drietoma č. 453 o ukončenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov
v budove Základnej školy s materskou školou Drietoma bloku C, dohodou (3 mesiace).
Zmluva o nájme bola podpísaná dňa 22.02.2010. V bode 2, článok IX je v podmienkach tejto
zmluvy výpovedná lehota 12 mesiacov.

Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy medzi
obcou Drietoma a spoločnosťou Arte Vetro, s.r.o. s výpovednou lehotou 3 mesiace
splatnou od 1.5.2020, t.j. do 31.07.2020.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

31.03.2020 bol na obecný úrad Drietoma doručený list od p. Emílie Kuklovej s vyjadrením sa
k písomnosti, rozhodnutia o odvolaní a záveru zo štátneho stavebného dohľadu.

Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie list p. Emílie Kuklovej
s vyjadrením sa k písomnosti, rozhodnutie o odvolaní, číslo spisu OÚ-TN-OVBP22020/003721-002
a s vyjadrením
k
záveru
štátneho
stavebného
dohľadu
OcÚDr.790/2017-05/Ko.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Starosta obce informoval prítomných o prácach v obci:
-Vzhľadom na opatrenia kvôli koronavírusu a na základe vyhlásenia opatrení krízového
štábu, ktorými boli zatvorené, školy, škôlky, obchodné centrá, výrobné závody atď., boli
upravené úradné hodiny Obecného úradu v Drietome do odvolania.
-Prebiehajúce rekonštrukčné práce cvičebného priestoru telocvične ZŠ s MŠ v dôsledku
pandemie sa predlžujú, ale starosta obce vyslovil presvedčenie, že do nástupu detí do školy
budú práce ukončené.
-Popri rekonštrukčných prácach sa vymalovala telocvičňa a vymenili sa poškodené dvere
v telocvični.
-Starosta obce p. Jaroslav Mego podal informáciu o neúspešnosti vo výzve
z enviromentálneho fondu odkiaľ prišlo zamietnutie žiadosti na zateplenie bloku B budovy
Základnej školy s materskou školou. Minister životného prostredia našu žiadosť nepodporil.
-Na kultúrnu pamiatku Ľudový dom je vydané právoplatné stavebné povolenie a podali sme
žiadosť o nenávratný finančný príspevok z úradu podpredsedu vlády.
-Starosta obce ďalej informoval o stave riešenia projektovania chodníka pre peších od PDP
Drietoma po motorest EDEN popri ceste I/9, kde sa vyskytol problém s odvodnením štátnej
cesty I/9. Vzhľadom na to, že navrhnutá dažďová kanalizácia zasahuje do ochranného
pásma plynovodu. Daný problém je v riešení s SPP.
-Starosta obce oboznámil poslancov na začiatok prác na rekonštrukcií miestnych komunikácii,
ktoré začnú 4.mája 2020. Informoval prítomných o plánovanom priehehu a rozsahu prác.
-Pristúpilo sa k vyčisteniu a odvozu naplavenej zeminy na vodnom toku v časti Chríby a
taktiež sa vyčistil bahník na toku pri zdravotnom stredisku.
-Starosta obce informoval prítomných poslancov, že sa zamýšľa nad vybudovaním cca 20 ks
nových hrobových miest na katolíckom cintoríne a úpravu ich okolia tak, aby sme boli
pripravení riešiť aj nepredvídané udalosti.
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-Starosta obce navrhol diskutovať a zamyslieť sa nad riešením dopravnej situácie v škole.
Jednou z možnosti by bolo vybudovaie parkoviska za školskou bytovkou.
Poslanec p. Peter Kukučka sa informoval, či je možnosť parkovať v zadnej časti areálu so
vstupom z Komárňanskej ulice. Pre nedostatok miesta je to v tejto časti nemožné.
Poslanec p.Matej Vaňo chcel vedieť stav riešenia pozemkov, ktoré využívajú majitelia bytov
školskej bytovky. Starosta obce uviedol, že vlastníkov bytov vyzve na odkúpenie pozemkov
za cenu určenú komisiou financií, správy majetku a pohľadávok.
V čase vyhlásenia výnimočnej situácie, obec Drietoma riešila zabezpečenie a nákup rúšok,
pre obyvateľov obce. Najstarším občanom ich starosta obce aj sám rozniesol. Poslanec p.
Peter Kukučka navrhol pokračovať a rozniesť rúška aj iným občanom.
Ešte v mesiaci február bola do obce objednaná deratizačná služba k likvidácii hladavcov
verejného priestranstva a kanála popri štátnej ceste I/9.
18:05 – odchod poslankyne Ing. Zuzany Križanovej PhD.
Poslanec Ing. Peter Filo predniesol požiadavku p. Miroslava Berka, či je možné umiestniť
zrkadlo na komunikácií za zdravotným strediskom na ,,križovatke,, smer Ostrá Hôrka.
Starosta obce uviedol, že táto križovatka je označená dopravnou značkou, nie je taká
frekventovaná a pri rekonštrukcií miestnej komunikácie sa viac sprehľadní.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
M. Vaňo

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

P. Kukučka

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