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ROČNÍK XI.

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach:
Zobralo na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra obce Drietoma k rozpočtu obce
- návrh rozpočtu obce Drietoma na roky 2022 - 2023 vrátane
programov a podprogramov
- žiadosť TimStav SK s.r.o., so sídlom Drietoma o participáciu na diele
rozšírenia verejného vodovodu v obci Drietoma
- žiadosť Ing. Dušana Šargavého o začatí riešenia a zaoberania sa
jeho žiadosťami
-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.
- žiadosť o dotáciu Spolku dychovej hudby Drietomanka
- žiadosť p. Ľubomíra Michalca o zakúpenie hudobných nástrojov
a príslušenstva vo výške 3.050,00 €
- žiadosť p. Evy Michalcovej o prenájom nebytových priestorov
v budove Základnej školy s materskou školou v Drietome v bloku C
- žiadosť Slnečného lúča n.o. o sprevádzkovanie priestorov toaliet
v prenajatých priestoroch, v bloku C budovy základnej školy
s materskou školou na prvom poschodí
- 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
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drietoma
za rok 2020
- odvolanie sa p. Ivana Vraždu, bytom Drietoma 685, k žiadosti
o rozšírenie distribučnej siete.
- zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
- rozpočtové opatrenie číslo 7/2020 - Zmena rozpočtu v celkovej
výške 1 734,00 eur dotácia zo ŠR pre ZŠ s MŠ
Príjmy BR 1 734,00 eur
Výdavky BR 1 734,00 eur
- rozpočtové opatrenie číslo 8/2020 - Zmena rozpočtu v celkovej
výške 29 919,00 eur, dotácia zo ŠR pre ZŠ s MŠ
Príjmy BR 29 919,00 eur
Výdavky BR 29 919,00 eur
- oznámenie o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Drietoma
- oznámenie poslanca Mateja Vaňa o vzdaní sa mandátu poslanca
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma ku dňu 17.05.2021.
-správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020
-stanovisko hlavného kontrolóra obce Drietoma k Záverečnému
účtu obce Drietoma za rok 2020
- správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
obdobie január – máj 2021
- žiadosť p. Miriam Šubertovej o prenájom obecného priestoru
Schválilo
- rozpočet obce Drietoma na rok 2021 vrátane programov
a podprogramov so zmenou oproti návrhu rozpočtu
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.
- 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

- 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
- žiadosť JAST STAV s.r.o. so sídlom Drietoma o odpustenie nájomného
za obdobie október, november, december 2020
- dotácie pre miestne športové 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 €
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-PO2-SC211-2020-62
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.
- 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%.
- v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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 – pozemku nachádzajúcich sa v
katastrálnom území obce Drietoma a to konkrétne:
- novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 3325/16, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 102 m2, ktorá vznikla na
základe geometrického plánu č. 48035637–158-20 odčlenením
od pôvodnej parcely KN-C par. č. 3325/1 vedená na LV č. 1 vo
vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma pani Hane Briedovej,
Halalovka 12, Trenčín. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný
tým, že obec pozemok nevyužíva, uvedená časť parcely sa nachádza
v susedstve s parcelou pani Briedovej, z ktorej bude mať vjazd
na jej pozemok, čo jej umožní výstavbu rodinného domu. Zámer
obce o odpredaj pozemku osobitným zreteľom bol zverejnený na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 19. 11. 2020 do dňa
konania obecného zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
- predaj pozemku – novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 3325/16, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, ktorá vznikla
na základe geometrického plánu č. 48035637–158-20 odčlenením od
pôvodného pozemku KN-C par. č. 3325/1 vedená na LV č. 1vo vlastníctve
obce Drietoma v k.ú. Drietoma pre p. Hanu Briedovú, Halalovka 12, Trenčín
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za cenu 40 €/m2, cena spolu za výmeru 102 m2 je 4.080,-€,
geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej
zmluvy, návrh na vklad a všetky náklady spojené s predajom si
žiadateľ bude hradiť na vlastné náklady.
- zámenu pozemkov: - novovytvorené parcely KN-C parc. č. 3/3, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 83 m2, ktorá vznikla
odčlenením z parcely KN-C č. 3/1, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie; KN-C parc. č. 5/1, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 105 m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-C
č. 5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a KN-C parc. č. 7/1,
druh pozemku záhrada, o výmere 160 m2, ktorá vznikla odčlenením
z parcely KN-C č. 7, druh pozemku záhrada, zapísaných na LV č.
1, vedenom pre katastrálne územie Drietoma, vo vlastníctve Obce
Drietoma v celosti; novovytvorené parcely, ktorých súčet je 348 m2,
vyhotovené Ing. Vladimírom Murcinom, Ing. Vladimír MurcinGEODÉZIA, geometrickým plánom č. 41373006-33-20, overeným
pod číslom 893/2020 zo dňa 03.07.2020 p. Ing. Zuzanou Panákovou
sa zamieňa za
- novovytvorenú parcelu KN-C parc. č. 8/2, druh pozemku záhrada,
No výmere 348 m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-C č.
8, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č. 860 vedenom pre
katastrálne územie Drietoma, vo vlastníctve p. Jozefa Gavendu,
bytom Mateja Bela 2503/11, 911 08 Trenčín, novým geometrickým
plánom č. 41373006-33-20, zhotoviteľ Ing. Vladimír Murcin, Ing.
Vladimír Murcin-GEODÉZIA, overený pod číslom 893/2020 zo dňa
03.07.2020 p. Ing. Zuzanou Panákovou, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že zámenou pozemkov obec
získa parcelu, ktorá umožní prístup k futbalovému ihrisku a ktorá sa
v budúcnosti plánuje využiť ako súčasť pešej zóny z námestia v obci
- plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Drietoma pre rok
2021 a to konkrétne na 18. 02. 2021, 22. 04. 2021, 17. 06. 2021,
23. 09. 2021, 14. 12. 2021.
- OZ schvaľuje,
a) aby obec požiadala MDV SR o finančnú dotáciu na obstaranie
Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Drietoma,
b) že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie - ZaD č.1 ÚPN-O Drietoma, potrvá najviac tri
roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
- rozpočtové opatrenie číslo 9/2020
Zmena rozpočtu príjmy v celkovej sume 134 285,00 eur
Príjmy:
BR 102 420,00 eur
KR 54 865,00 eur
FO -23 000,00 eur
Zmena rozpočtu výdavky v celkovej sume - 2 358,00 eur
Výdavky BR 41 342,00 eur
KR -74 950,00 eur
FO 31 250,00 eur
- za účelom zabezpečenia plynulej dodávky pitnej vody do odberných
miest v Obci Drietoma a za účelom zabezpečenia odborného
prevádzkovania majetku Obce Drietoma, a to vodovodnej
infraštruktúry (ďalej len „vodovodná infraštruktúra“), prenechanie
vodovodnej infraštruktúry do odborného prevádzkovania
spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36 302 724,
so sídlom Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín,
odd. Sro, v.č. 10100/R. Pričom spoločnosť Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a.s. bude oprávnená vyberať vo svojom mene a na
svoj účet od konečných odberateľov vody v odberných miestach
v Obci Drietoma vodné a súčasne bude znášať náklady spojené
s bežnou prevádzkou vodovodnej infraštruktúry a náklady spojené
s bežnými opravami vodovodnej infraštruktúry a to do výšky
vyfakturovaných súm vodného v príslušnom kalendárnom roku,
pričom cena jednej opravy nemôže nepresiahnuť 10 000 € bez DPH.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ukladá starostovi Obce
Drietoma uskutočniť všetky právne úkony za účelom naplnenia
uznesenia obecného zastupiteľstva tak, aby spoločnosť
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. začala s prevádzkovaním
vodovodnej infraštruktúry odo dňa 01.04.2021.
- použitie rezervného fondu vo výške 90.000,00 eur na„Riešenie mimoriadnej
situácie Pád skalného bloku“ - na základe hlasovania navrhnuté
uznesenie nebolo prijaté
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- v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámenu pozemkov vo vlastníctve obce s pozemkom p. Jozefa
Gavendu, bytom Mateja Bela 2503/11, 911 08 Trenčín, podľa
osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že: zámenou pozemkov obec
získa parcelu, ktorá umožní prístup k futbalovému ihrisku a ktorá sa
v budúcnosti plánuje využiť ako súčasť pešej zóny z námestia v obci
- v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Drietoma, prevod správy dlhodobého hmotného
majetku stavby: „Modernizácia odborných učební ZŠ v Drietome“
Základná škola s MŠ Drietoma v obstarávacej cene 70 584,81 eur
na Základnú školu s materskou školou, Drietoma 453 od 01.04.2021
- odpustenie nájomného vo výške 50 % pre Morgana le Fay s.r.o.,
Drietoma 747 za obdobie od 01.10.2020 do 18.04.2021 v celkovej výške
569,62 eur
- odpustenie nájomného vo výške 50 % pre Martinu Pilkovú –
kozmetický salón TINA, Drietoma 12 za obdobie od 01.01.2021 do
18.04.2021 v celkovej výške 76,16 eur
- odpustenie nájomného vo výške 50 % pre JAST STAV s.r.o.,
Drietoma 569 za obdobie od 01.01.2021 do 18.04.2021 v celkovej
výške 550,48 eur
- v zmysle § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať majetok obce
do nájmu - časť nebytových priestorov na prízemí bloku C v budove
Základnej školy s materskou školou Drietoma, súpisné číslo 453,
pre žiadateľa Proyacht s.r.o., so sídlom Drietoma 453, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je
daný tým, že uvedený žiadateľ má prenajaté priestory susediace
s vyššie špecifikovanými nebytovými priestormi, ktoré navzájom
prepojí, a zároveň vykoná stavebné úpravy, ktorými odčlení tieto
priestory od vstupu do materskej škôlky. V uvedených priestoroch
zriadi predajňu – eshop, a zároveň sa priestory budú využívať na
kurzy IZS a vodnej záchrannej služby
- prenájom časti nebytových priestorov v budove Základnej školy s
materskou školou Drietoma, súpisné číslo 453, kde žiadateľ
Proyacht s.r.o., so sídlom Drietoma 453 zriadi predajňu – eshop,
a zároveň sa priestory budú využívať na kurzy IZS a vodnej
záchrannej služby:
- na dobu neurčitú,
- cena podnikateľských priestorov vo výmere 62,65 m2 vo výške
15 €/m2 /rok, t.j. 939,75 €/rok,
- cena za sociálne zázemie vo výmere 8,50 m2 vo výške 15 €/m2 /
rok, t.j. 127,50 €/rok,
- spolu nebytový priestor o výmere 71,15 m2 v celkovej výške
1067,25 €/rok
Cena priestorov sa každoročne upravuje o výšku inflácie
- v zmysle § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať majetok obce
do nájmu nebytových priestorov v priestoroch dielne súp.č. 710,
postavenej na pozemku parc.č. 3/1 pri bývalej materskej škole súp.č.
195, na účely prevádzkovania posilňovne pre žiadateľa Veselý
Vidiek, Drietoma 695, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že uvedený žiadateľ
prevádzkoval a naďalej bude prevádzkovať vo vyššie špecifikovaných
nebytových priestoroch posilňovňu, ktorá je prospešná pre obec
a jej obyvateľov. Priestory žiadateľ zrekonštruoval a vytvoril v nich
podmienky vyhovujúce cvičiacim návštevníkom
- prenájom nebytových priestorov v priestoroch dielne súp.č. 710,
postavenej na pozemku parc.č. 3/1 pri bývalej materskej škole súp.č.
195, kde žiadateľ Veselý Vidiek, Drietoma 695 bude prevádzkovať
posilňovňu:
- na dobu neurčitú,
- cena nebytových priestorov vo výmere 82,2 m2 vo výške 1 €/rok
- uloženie zemného vedenia pouličného osvetlenia a verejného
rozhlasu v rozsahu 975 metrov v maximálnej cene 13.550 € (od mosta
ponad Drietomicu po bytovky na hornom konci)
- nákup úžitkového vozidla pre potreby obce
- Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v
Drietome, členov Obecnej rady v Drietome a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Drietome s platnosťou od 01. 05.
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2021 so zapracovanými pripomienkami členov Komisie pre
financie, správy majetku a pohľadávok
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu
s názvom„Spájajú nás spoločné ľudové zvyky a kultúra“; zabezpečenie
realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie malého
projektu, t.j. vo výške 34 748,01EUR (celkový rozpočet malého projektu);
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 1 737,41 EUR
za člena Komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok
p. Michala Bernáta
za člena Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
p. Michala Bernáta
za člena Komisie na ochranu verejného záujmu p. Michala Bernáta
Záverečný účet obce Drietoma a celoročné hospodárenie za rok
2020 bez výhrad
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo
výške 131 238,79 eur na tvorbu rezervného fondu
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok r. 2021

Zrušilo
- uznesenie č. 24/2020 o spôsobe prevodu nehnuteľného majetku
obce osobitným zreteľom pre manželov Petra a Aleny Michalcových
- uznesenie č. 25/2020 o predaji pozemkov pre manželov Petra
a Alenu Michalcových
- uznesenie č. 26/2020 o spôsobe prevodu nehnuteľného majetku
obce osobitným zreteľom pre p. Pavla Revaya
- uznesenie č. 27/2020 o predaji pozemku pre p. Pavla Revaya
- uznesenie č. 14/2021 schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Drietoma dňa 18.02.2021, ktorým obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Poverilo
- starostu obce úpravou rozpočtu na rok 2020 podľa skutočných
príjmov a výdavkov k 31.12.2020
- starostovi obce podať na MDV SR žiadosť o dotáciu na vypracovanie
územnoplánovacej dokumentácie - ZaD č.1 ÚPN-O – etapu „návrh“

Postúpilo
- žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov v 9.bytovej jednotke
Drietoma Komisii pre výstavbu územný plán, životné prostredie a havárie
- žiadosť Morgana le Fay s.r.o. so sídlom Drietoma 747 o odpustenie
nájomného za obdobie október, november, december 2020 a
január 2021 na prerokovanie Komisii pre financie správy majetku
a pohľadávok
- žiadosť JAST STAV s.r.o. so sídlom Drietoma 569 o odpustenie
nájomného za obdobie január, február a marec 2021 na prerokovanie
Komisii pre financie správy majetku a pohľadávok
- žiadosť Martiny Pilkovej – kozmetický salón TINA, so sídlom
Drietoma 12 o odpustenie nájomného za obdobie január a február
2021 na prerokovanie Komisii pre financie správy majetku a pohľadávok
- žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov v 9.bytovej jednotke
o vysporiadanie pozemku Komisií financií, správy majetku a pohľadávok
- oznámenia podozrenia zo spáchania priestupku p. Gabrielom
Hegedüsom Komisii na ochranu verejného poriadku
- podania na prešetrenie podnetu p. Márie Martinkovej Komisii na
ochranu verejného Poriadku
- odpoveď Spoločenstva vlastníkov bytov v 9. bytovej jednotke
Drietoma k listu č. OcÚDr/2021/720 zo dňa 21.04.2021 o uzavretí
nájomnej zmluvy k časti pozemku parc.č. 3100/1 vo vlastníctve
obce na prerokovanie Komisii pre financie, správy majetku a pohľadávok
k územnému plánu
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. Ukladá 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.

Valentínske rúška
Na Slovensku sa pomerne rýchlo udomácnil zvyk slávenia 14.
februára ako Dňa zaľúbených. V tento deň má meniny Valentín,
oddávna uznávaný patrón zaľúbencov. O svätom Valentínovi,
ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou
z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom
Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia
II. Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho
nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Dôvod bol
jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Preto cisár
zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky
kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované
páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na
trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296.
V Deň svätého Valentína si vzájomné sympatie prejavujeme
rôznymi milými spôsobmi, obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami,
či inými drobnosťami. Starosta obce Jaroslav Mego sa rozhodol
osláviť tento sviatok veľmi špecificky. Ako prejav našej starostlivosti
sme pre našich občanov zakúpili rúška -respirátory FFP2, ktorých
používanie práve v tomto období začalo byť povinné, ako jedno
z opatrení na zabránenie šíreniu vírusu COVID-19. Respirátory sme
spolu so sprievodným listom pána starostu doručili do schránky
všetkým obyvateľom nad 65 rokov a veríme, že sme ich takýmto
„valentínskym pozdravom“ aspoň trochu potešili.
(mh)

www.drietoma.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
December 2020 - Jún 2021
PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:			

NARODILI SA:
Adam Agafon
Milan Heleš
Vincent Vaňo
Viliam Ondruška
Adam Gabrhel
Bianka Gombárová

Kayra-Ayse Albayrak, Jakub Agafon, Bc. Dušan Fábik, Daniela
Fábiková, Miroslav Chovanec, Eva Chovancová, Nicol Chovancová,
Mariana Spačková, Jozef Spaček, Tomáš Šedivý, Alexandra
Kohoutková, Kristína Capáková, Gabriela Zemanovičová, Karol
Benedikt, Jerguš Mrázik, Ľubomír Hořava, Sofia Múdra, Ján Jankuj,
Timotej Činčala, Marianna Klognerová

ODHLÁSILI SA Z OBCE:

Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny
veľa lásky, smiechu a nehy. Nech s ním prežívate veľa
radostí a šťastných chvíľ. Nech je zdravé a rastie ako z
vody! Nech je pre Vás tým najväčším pokladom na svete.

SVOJE „ÁNO“ SI POVEDALI:
Miroslav Chovanec a Eva Pagáčová
Peter Kvasnica a Jana Bakošová
Prajeme Vám, aby ste
boli nielen manželmi,
ale aj najlepšími priateľmi,
deliacimi sa o chvíle pohody,
ochotní počúvať toho druhého
a pripravení kedykoľvek pomôcť.

Anna Ravaszová, Marián Režný, Borbora Tóthová, Barbora
Tóthová ml., Michal Bečár, Noemi Činčalová, Martin Babrnák,
Mgr. Filip Fabo, Ing. Andrea Kubová, Ján Ondris, Tatiana Ondrisová,
Anna Ondrisová, Magdaléna Ondrisová, Lucia Michalcová,
Diana Šebeňová, Nikola Deckárová, Mge. Peter Hatnančík,
Branislav Brezan, Borbora Pösingerová, Matúš Pösinger, Michal
Martinka, Matúš Kaleja, Mgr. Andrej Mikláš, Martin Gistinger,
Anna Lišková, Peter Matejíček, Lenka Matejíčková, Natália
Matejíčková, Ondrej Kútny, Ing. Michal Lacko, Mgr. Lukáš Sládkovič,
Martin Minárech, Radoslav Pilko, Simona Pilková, Alexandra Pilková,
Pavol Savara, Mária Savarová, Monika Zemanovičová, Kristián
Gaža, Barbora Kopúňová, Marek Kopúň, Patrik Kopúň, Sebastián
Peko, Ing. Martin Petrech, Anna Minárechová, Sára Múdra-Šebíková,
Laura Múdra- Šebíková, Jana Kvasnicová, Maroš Vašek

Krásne životné jubileá
oslávili v 1. polroku 2021

70 rokov:
Jozef SPOMÍNAME....
Mikláš, Emília Bátovská, Eva Kukučková, Marta Gallová,
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...
Ján Panák, Ing. Ján Fabian, Oľga Miklášová, Ján Hrnčárik,

Anna Macharová vo veku
Blažena Jánošíková vo veku
Ján Bulko vo veku
Paulína Hulínová vo veku
Ján Vetrák vo veku
Viera Jurišová vo veku
Anna Vlášková vo veku
Dušan Letaši vo veku
Anděla Špačková vo veku
Eduard Breznický vo veku
Jozef Mojžiš vo veku
Milan Gabrhel vo veku
Anna Chlapíková vo veku
Jozef Polťák vo veku
Jozef Vlášek vo veku
Peter Ježovica vo veku
Emília Blažejová vo veku
Katarína Lacková vo veku
Filip Dzurik vo veku

83 rokov
88 rokov
86 rokov
92 rokov
60 rokov
46 rokov
86 rokov
71 rokov
92 rokov
24 rokov
83 rokov
63 rokov
83 rokov
77 rokov
57 rokov
50 rokov
75 rokov
93 rokov
2 roky

Stanislav
vo veku
69 rokov,
MáriaMikláš
Breznická,
Helena
Filová, Mária Pálešová,

Marta Uherčíková, Štefan Ožvalda, Marián Meliš,
Janka Urbanová

Ivan Kútny vo veku 71 rokov,

Štefan Kvasnica vo veku 80 rokov ,

75 rokov:

Mária
Malychová,
Bulko, Peter Spaček, Vladimír Letaši,
Štefan
Spaček
vo vekuJozef
79 rokov,
Dušan Michalec, Želmíra Hôrková, Anna Hlístová,

AnnaMarta
Melicherová
vo veku 69 rokov,
Bulejková
Anna80
Žilová
vo veku 82 rokov,
rokov:

Jozef Stopka, Mária Michalcová, Milan Marček, Ján Bečár,
Marta Poleková, Peter Nigut

Ľubica Blažeková vo veku 65 rokov,
Miroslav Revay vo veku 60 rokov,

85 rokov:

MáriaBaďurová
Bečárová,vo
Miroslav
Veronika
veku 21Regner,
rokov,Mária Spačková,
Anna Blažejová

Mária Borotová vo veku 71 rokov

90 a viac rokov:

Pavlína
Pavlíková
vekuMichalcová,
98 rokov Juliana Bečárová,
Anna
Bulková,vo
Mária

Margita Zverbíková
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Čas plynie ako tichej rieky prúd,
Aj slnko zapadá ústupom
do naši
noci, jubilanti, gratulujeme Vám a želáme
Milí
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Vám ešte veľa lásky, zdravia, šťastia a chuti
S tichou spomienkou
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
do
života
v kruhu tých, ktorých ľúbite a ktorí
k vášmu hrobu kvety položíme
človek je krehký tvor, zranený,
úbohý.
a pri plamienku sviečky sa v duchu pomodlíme.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
ľúbia Vás.
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám
duše raz naveky nespoja.
www.drietoma.sk
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,

