OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 6/2019

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. septembra 2019

overovatelia:
P. Kukučka
Z. Machara

September 2019

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 6/2019
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. septembra 2019 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 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Pre práceneschopnosť sa ospravedlnil hlavný kontrolór Bc. Radovan
Sáska.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Prerokovanie návrhu zmluvy o zriadení Vecného bremena so Západoslovenskou
distribučnou, a.s.
7. Žiadosti právnických a fyzických osôb
8. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.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. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
P.Kukučka
za
proti
zdržal sa

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

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

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

Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.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 zástupca starostu obce Ing. Peter Filo.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla jedenkrát. Na
zasadnutí obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli doručené
na obecný úrad do jej zasadnutia, rozpracované projekty a výzvy, možnosti čerpania
finančných prostriedkov z MAS-ky, práce v obci, plán kultúrnych akcií.

Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.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 návrhu zmluvy o zriadení Vecného bremena so Západoslovenskou
distribučnou, a.s.
V roku 2016 bolo prijaté uznesenie č. 125/2016 so súhlasom zriadenia vecného bremena na
parc. č. 3325/1 a parc.č. 3480 vedené na LV č.1 v k.ú Drietoma pre potreby umiestnenia
elektrických zariadení a rozvodov. Dňa 3.4.2017 bola uzavretá medzi obcou Drietoma ako
budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. ako
budúcim oprávneným z vecného bremena uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien predmetom ktorej bolo dojednanie záväzku uzavrieť v budúcnosti zmluvu
o zriadení vecných bremien týkajúcich sa nehnuteľností uvedených v tejto zmluve. Teraz bola
so Západoslovenskej distribučnej a.s doručená výzva na uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecných bremien.

Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných
bremien medzi Obcou Drietoma a Západoslovenskou distribučnou, a.s., ev. č.
oprávneného: 191253-121462967-VB, na pozemky parcely registra C parc.č. 3480
a 3325/1, vedené ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Drietoma, ktoré budú použité
na inžiniersku stavbu – „TN_Drietoma, Petrech – NNK“.
za
proti
zdržal sa

: 8 (Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (JUDr.,Ing. V.Barišová)
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Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. je vlastníkom stavby – distribučnej kioskovej
trafostanice nachádzajúcej sa v k.ú. Drietoma postavenej časťou na pozemku parc. č. 3318
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemkov pre trafostanicu za účelom
vysporiadania pozemkov na ktorých sú stavby a zariadenia umiestnené. Za účelom
majetkoprávneho vysporiadania Západoslovenská distribučná, a.s. zabezpečila geometrický
plán číslo 33/2009, ktorým boli z pozemku par.č. 3318 odčlenené nové pozemky.

Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypísanie zámeru odpredať časť
pozemku parc.č. 3318/5 o výmere 2 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
a parc.č. 3318/6 o výmere 2 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie,
vedených na liste vlastníctva č. 1, odčlenených z parcely č. 3318 na základe
geometrického plánu č. 33/2009 overeného pod č. 336/2009 dňa 08. 04. 2009, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že na
uvedených parcelách je umiestnená transformačná stanica na skvalitnenie výkonu
elektrickej siete. Západoslovenská distribučná, a.s. zabezpečila geometrický plán č.
33/2009, zhotoviteľ GEOplán Trenčín s.r.o., za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
Aparát obecného úradu zabezpečí zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku na úradnej
tabuli obce.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.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 7 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
7.1. Žiadosť ZŠ s MŠ Drietoma o finančný príspevok vo výške 700€ na vytvorenie a vybavenie
plnohodnotnej štvrtej triedy a spálne do materskej školy. Na základe vydaných rozhodnutí o
prijatí detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 je potrebné vytvoriť a zariadiť ďalšiu
triedu a spálňu detskými lehátkami. matracmi, paplónmi, skrinkami, stolami a stoličkami, čo
materská škola nie je v súčasnosti finančne schopná pokryť.

Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo
výške 700,00 € pre Materskú školu v Drietome za účelom nákupu detských lehátok,
matracov, paplónov, skriniek do šatne, stolov a stoličiek do jedálne.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie nebolo prijaté.
7.2. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Drietoma o finančné prostriedky na nákup
interaktívnej tabule.
V školskom roku 2019/2020 sa otvorili dve triedy pre prvákov. Do vytvorenej novej triedy je
potrebné zabezpečiť interaktívnu tabuľu, dôležitú pri každodennej výučbe. Podľa prieskumu
trhu je cena za túto tabuľu 1500€.

Uznesenie č. 74 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov
vo výške 1500,00 € na nákup interaktívnej tabule.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie nebolo prijaté
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7.3. Žiadosť neziskovej organizácie Slnečný lúč o prenájom priestorov na prvom poschodí
bloku C budovy Základnej školy s materskou školou o výmere 116,88 m2 za účelom
vytvorenia kancelárii, spoločensko - oddychovej miestnosti, skladu a práčovne. Priestory sú
voľné, v súčasnej dobe nevyužívané.

Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypísanie zámeru prenajať časť
nebytových priestorov na prvom poschodí bloku C budovy Základnej školy
s materskou školou o výmere 116,88 m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým,
že predmetné nebytové priestory sa v súčasnosti nevyužívajú a jediný prístup k nim je
zo zariadenia pre seniorov – Slnečný lúč, n.o. Aparát obecného úradu zabezpečí
zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov na úradnej tabuli obce.
za
proti
zdržal sa

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

7.4. Žiadosť kapely Huncúti o prenájom nebytových priestorov za účelom nacvičovania
programu kapely a skladovanie veľkých nástrojov kapely spolu s obsahom aparatúry. Kapela
je pripravená v prípade prenájmu priestorov zabezpečiť na vlastné náklady zveľadenie a
odhlučnenie priestorov, zabezpečenie priestorov voči cudziemu vniknutiu.

Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť hudobnej skupiny
Huncúti o prenájom nebytových priestorov v obci Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

7.5. Žiadosť p. Marty Urbanovej o opravu oplotenia záhrady na parcele 3023/2, ktorý bol
poškodený v zimnom období pri odhŕňaní snehu.
Pani Urbanovej starosta obce odpovedal listom 1.8.2019 kde v závere prisľúbil opravu
v mesiaci august. Ku dňu konania obecného zastupiteľstva bolo poškodenie oplotenia
opravené.

Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie podnet na opravu plotu p.
Marty Urbanovej.
za
proti
zdržal sa

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

7.6. Žiadosť p. Romana Piknu o odkúpenie pozemku parc.č. 4977/32 cca 150m2, druh
pozemku ostatná plocha za účelom výstavby podnikatelských priestorov na výrobu PVC
okien. Pri realizácii investičného zámeru bude vytvorených v obci 6 pracovných miest.

Uznesenie č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Romana Piknu o
odkúpenie pozemku.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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7.7. Žiadosť p. Jána Kalafuta o odkúpenie časti obecného pozemku, KN –E parc. č. 4977/32,
ktorý susedí s pozemkom par. č. 3005/7 vo vlastníctve žiadateľa za cenu 25,- €/m2.
V minulosti sa v tejto časti predával pozemok za cenu určenú finančnou komisiou 40,-€/m2.
Táto cena sa nemení.

Uznesenie č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť p. Ing. Jána Kalafúta o
odkúpenie pozemku za cenu 25,- €/m2
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie nebolo prijaté.

K bodu 8 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
Ako prvá sa o slovo prihlásila p. Emília Kuklová, ktorá prítomných upozornila na prevádzku
Daniel Harušťák – Sojaprodukt, z ktorej neustále počuť buchot, hukot treskot s paletami, nie
len počas dňa, ale aj v noci a cez víkendy a požiadala starostu a poslancov obecného
zastupitelstva danú prevádzku zatvoriť, zrušiť a premiestniť do výrobnej zóny.
Ďalej sa prihlásil Ing. Ján Pilko, ktorý sa taktiež sťažoval na zápach, hluk a prašnosť zo
spracovánia soje. Upozorňoval na nepravosti uskutočňované voči jeho osobe a jeho majetku
pred rokom 2000.
Starosta obce k pripomienkam uviedol, že prevádzka Daniel Harušťák - sojaprodukt má
právoplatné rozhodnutie na prevádzku. Ďalej uviedol že hneď po prvej sťažnosti obec
Drietoma riešila všetkými dostupnými prostriedkami, aby danú firmu a podozrenia voči nej
zodpovedné orgány prešetrili. Ďalej uviedol, že starosta obce ani poslanci obecného
zastupiteľstva nemajú právomoc, aby prevádzku, ktorá ma všetky povolenia akýmkoľvek
spôsobom obmedzoval, zatváral, alebo rušil.
Ďalej sa o slovo prihlásila p. Michalíková, ktorá sa chcela informovať akým spôsobom
prichádzalo v minulosti k majetkovému vysporiadaniu pozemkov a na koho pozemku stojí
prístavba kultúrneho domu.
Starosta uviedol, že pozemok pod prístavbou kultúrneho domu je na LV č. 1, ktorý patrí obci
Drietoma. Akým spôsobom prišlo k vyrovnaiu, predaju, zápisu prepisu o tom vedomosť nemá.
p. Michalíkovej odporučil informovať sa na Okresnom úrade Trenčín, odbor katastra.
p. Kuklová ku ktorej sa pridal Ing. Pavol Kukla sa o slovo prihlásila opäť. Žiadala informáciu
v akom štádiu sa nachádza územné a stavebné rozhodnutie výstavby parkoviska pre firmu
Daniel Harušťák - Sojaprodukt. Vyslovila nespokojnosť a nesúhlas s realizáciou tohoto
parkoviska. Starosta odpovedal, že on ako starosta obce rieši v súčasnosti iba územné a
stavebné povolenie na rekonštrukciu ulice Žabacia, ktorého parkovisko nie je súčasťou. A ani
sa daným parkoviskom nemieni zaoberať.

Rôzne
Žiadosť o prerokovanie a schválenie územnoplánovacieho podkladu Obecným
zastupiteľstvom obce Drietoma bola doručená v zastúpení vlastníkov pozemkov v k.ú.
Drietoma C-KN parc. č. 2434/4 a 2435/5. V súlade s platným Územným plánom obce
Drietoma žiadajú o schválenie územnoplánovacieho podkladu - urbanistickej štúdie pre
územie označené ako 18BR – obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia) vypracovanej
projektantom Ing. Dušanom Krupalom.

Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie urbanistickú štúdiu v lokalite
Liešna 18BR.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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Vyšla výzva cezhraničnej spolupráce malých projektov do výšky 30 000,00 €, so spoluúčasťou
5%. Cez túto výzvu by bolo možné riešiť napr. náučný chodník, informačné tabule, turistické
značenie, na vrchu Machnáč osadiť panoramatickú fotografiu….

Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu Fond malých projektů INTERREG V-A
Slovenská republika – Česká republika, so spolufinancovaním projektu vo výške
minimálne 5 % z celkového rozpočtu projektu.
za
proti
zdržal sa

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

Starosta obce Drietoma p. Jaroslav Mego pozval všetkých 12.októbra 2019 na varenie
kapustnice v miestnej časti Brúsne.
Starosta obce informoval prítomných o kultúrnych akciách a prácach v obci
 V mesiaci júl sa konali Kopaničiarske slávnosti na ktorých obec Drietoma zabezpečovala
kultúrny program a v piatok občerstvenie pre účinkujúcich. Kopaničiarske slávnosti prebehli
k spokojnosti návštevníkov.
 Drietomské slávnosti sa konali 2. 8.- 4. 8.2019 s bohatým kultúrnym programom
 V letných mesiacoch sa realizovala a je ukončená rekonštrukcia budovy obecného úradu
 V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice (bude sa zateplovať
predná a jedna bočná stena).
Je potrebné rozhodnúť, čo s priestorom ,,nebíčka,,. Priestor je dlhodobo nevyužívaný.
 Je vysúťažený dodávateľ na rekonštrukciu a zateplenie strechy zdravotného strediska. Na
uvedenú opravu sa nám podarilo získať dotáciu 6.000,- €.
 V záujme starostu je vybudovanie Pumptrackovej dráhy v areáli školy. Je vypracovaná
dokumrentácia pre uzemné rozhodnutie.
 Prebieha územné konanie na rekonštrukciu miestnej komunikácie Kraľovany, Riadok,
Žabacia ulica, je zverejnené a čaká sa na právoplatnosť územného rozhodnutia. Po ňom
začne legislatívny proces na stavebné povolenie.
 Prebehlo obstarávanie na projektovú dokumentáciu chodníkov Drietoma – Kostolná, Majer,
Rímsko-katolícky cintorín. Zmluva je podpísaná, projekt sa spracováva.
 Je potrebné riešiť prístupovú komunikáciu na evanjelický cintorín pilotážov a spevnením,
nakoľko hrozí zosuv tejto prístupovej komunikácie..
 V mesiaci júl bolo Dobrovoľnému hasičskému zboru pridelené vozidlo IVECO DAILY.
Posádky boli preškolené na nové spojovacie zariadenia a taktiež sa zúčastnili povinného
dvojdňového výcviku v stredisku Lešť.
 Zriadila sa elektrická prípojka ku kultúrnej pamiatke - ľudový dom tak, aby sa po
rekonštrukcii ulice Biskubskej nemusela robiť rozkopávka. S prípojkou sa položil kábel na
verejné osvetlenie a rozhlas a chránička ako možná rezerva.
 Došlo k dohode s pamniatkovým úradom tak, aby nám boli umožnené ústupky v projekte a
táto pamiatka by bola súčasťou námestia, ktoré by sa malo v budúcnosti budovať.
 Vykonal sa výrub vyhynutej borovice v areáli kaštiela.
 Prebehol súdny proces v ktorom Ing. Škorec zažaloval ministerstvo výstavby a dopravy. Ich
prostredníctvom chcel od obce vymáhať náhradu škody cca 62 000,00 €. Táto žaloba bola
súdom zamietnutá.
 Prebehla údržba zelene, kosenie, strihanie okrasný drevín, nátery betónových kvetináčov
 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nám bolo doručené rozhodnutie o
zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rozhodnutie
o schválení žiadosti o nenávrátný finančný príspevok 68.975,99 € na projekt - Jazykové
učebne.
 Správa chatára o nelegálnej skládke v lokalite Holbová bola podaná na okresný úrad
Trenčín odbor životného prostredia, ktorý sa nahlásil na inšpekciu.
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 Poslanci navrhli osadenie stĺpových zábran a realizáciu oplotenia detského ihriska, aby sa
zabránilo prechodu áut. Starosta navrhol prijať uznesenie
Uznesenie č. 82 /2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie dopravných zábran na detskom ihrisku v
areáli kaštieľa.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.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 oboznámil prítomných poslancov o objenávke vypracovania štúdie na prieskum
realizovateľnosti cyklocesty.

Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypracovanie vyhľadávacej štúdie
k projektu Cyklotrasa údolím Drietomice.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.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 p. Jaroslav Mego navrhol zapracovať do územného plánu trasovanie vodovodu
od studien až po intravilán ako verejnoprospešnú stavbu.
Ďalej boli prítomní oboznámení o veľkoobjemovom zbere odpadu, ktorý bude 3.-.5 .10. 2019.
19:45 odchod poslankyne Zuzany Križanovej

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
P. Kukučka

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

Z. Machara

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