OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 7/2019

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

overovatelia:
Tomáš Palko
Ing. Roman Lackovič

December 2019

zapisovateľka:
M. Macharová

1

Zápisnica č. 7/2019
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. decembra 2019 o 16,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu Drietoma

_________________________________________________________
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, p. Ing. Zuzana Križanová PhD. sa
ospravedlnila, príde trochu neskôr, a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu Mariku Macharovú.

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Schválenie rozpočtu obce na roky 2020 a roky 2021 a 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
Schválenie VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 2/2013 na rok 2020 o financovaní materských škôl a školských
zariadení
Prerokovanie žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. o odkúpenie pozemku (osobitný zreteľ)
Prerokovanie žiadosti Slnečný lúč, n.o. o prenájom nebytových priestorov (osobitný zreteľ)
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma 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, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci p. Tomáš Palko a p. Ing. Roman Lackovič

Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje overovateľov zápisnice.
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T. Palko
za
proti
zdržal sa

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

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

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

Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, 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 dvakrát. Na
zasadnutí obecnej rady boli riešené: príprava rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022,
žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia,
rozpracované i nové projekty a výzvy, práce v obci, kultúrne akcie.

Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma 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, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021 a 2022
Rozpočet na rok 2020 a roky 2021, 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli, internetovej
stránke obce Drietoma. Rozpočet na rok 2020 a roky 2021, 2022 dostali všetci poslanci
v elektronickej podobe, bol riešený komisiou finančnou, správy majetku a pohľadávok.

Uznesenie č. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočet obce Drietoma na rok 2020
vrátane programov a podprogramov.

Sumarizácia
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
SPOLU

Bežné výdavky

1 615 940
0
28 000
1 643 940

1 439 990
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Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
SPOLU
za
proti
zdržal sa

157 080
46 870
1 643 940

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

Uznesenie č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie návrh rozpočtu obce Drietoma
na roky 2021 - 2022 vrátane programov a podprogramov.
za
proti
zdržal sa

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

Pán starosta obce Drietoma ospravedlnil neúčasť hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného
zastupiteľstva z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.

K bodu 7 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
Starosta obce predniesol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drietoma.
V predloženom návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020,
zverejnenom i na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, hlavný kontrolór Mgr. R. Sáska
uviedol:
-kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom obce
-kontrolu vyúčtovania dotácii poskytnutých obcou
-vybavovanie sťažností podľa zákona 307/2014 Z.z
-kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
-správy a stanoviská
-školenia a kurzy

Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2020.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 8 programu OZ
Schválenie VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
V návrhu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Drietoma sa mení
v článku 15 bod 4 a) sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na osobu a kalendárny deň 0,0574 € u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva dom, byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).
Spôsob výpočtu: 0,0574 x počet dní
(0,0574 x 366 = 21,00 €), s účinnosťou 01.01. 2020
V dani za stavbu bola v návrhu za stavbu na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu zo sadzby 0,102 € za 1m2 na rok navrhnutá sadzba 0,170 € za
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1m2 za rok.
K tomuto návrhu bol na obec Drietoma doručený mail od Ing. Tomáša Revaya, ktorý
pripomienkoval nasledovné:

Čísl
o
1.

Pripomienk
u predkladá
Tomáš
Revay

2.

Tomáš
Revay

3.

Tomáš
Revay

Text pripomienky

Zdôvodnenie pripomienky

Článok 4 odsek 6, text písm. a) 0,170
€ za stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu upraviť na text:
a) 0,125 € za stavby na bývanie a
drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu

Aj v roku 2020 sa predpokladá, že obec
Drietoma bude mať vyššie príjmy
z podielových daní ako v roku 2019,
pričom znižovať rozdiel medzi
najnižšou sadzbou dane zo stavieb
(stavby na bývanie) a najvyššou
sadzbou dane zo stavieb (ostatné
stavby) by mal prebiehať postupne
Aj v roku 2020 sa predpokladá, že obec
Drietoma bude mať vyššie príjmy
z podielových daní ako v roku 2019,
pričom znižovať rozdiel medzi
najnižšou sadzbou dane zo stavieb
(stavby na bývanie) a najvyššou
sadzbou dane zo stavieb (ostatné
stavby) by mal prebiehať postupne

Článok 4 odsek 6, text písm. b) 0,170
€ za stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
upraviť na text: b) 0,125 € za stavby
na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú
Článok 5 odsek 4 text písm. a) za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu 0,170 €, upraviť na text: a) za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu 0,125 €,

Aj v roku 2020 sa predpokladá, že obec
Drietoma bude mať vyššie príjmy
z podielových daní ako v roku 2019,
pričom znižovať rozdiel medzi
najnižšou sadzbou dane zo stavieb
(stavby na bývanie) a najvyššou
sadzbou dane zo stavieb (ostatné
stavby) by mal prebiehať postupne

Pán Peter Kukučka a JUDr. Ing. Barišová sa vyjadrili, že podľa nich by sa mala sadzba za stavby
zvyšovať postupne, ale keďže to nie je taká výrazná zmena výšky sadzby, môžeme sadzbu navýšiť
jednorazovo.
Pán Ing. Peter Filo informoval prítomných o rokovaní o zvyšovaní sadzby za stavby na komisii
2
finančnej, správy majetku a pohľadávok. Po prepočte sa sadzba navýši o cca 0,068 €/m .
2

Prebehlo hlasovanie za navrhnutú sadzbu 0,125 € za m na rok, ktorú navrhol p. Ing. T. Revay:
za
proti
zdržal sa

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

Navrhovaná výška sadzby za stavby nebola prijatá.
2

Pán starosta predniesol navrhovanú sadzbu za stavby vo výške 0,170 €/m , ktorú doporučila komisia
pre financie, správy majetku a pohľadávok na svojom zasadnutí. Nikto z prítomných poslancov
nepredniesol námietku k navrhovanej sadzbe. Následne p. starosta predniesol návrh uznesenia.

Uznesenie č. 91/2019
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Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 9 programu OZ
Schválenie zmeny v dodatku č.1 k VZN č. 2/2013 na rok 2020 o financovaní materských
škôl a školských zariadení
Návrh zmeny v dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o financovaní
materských škôl a školských zariadení bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce.
V prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VZN č. 2/2013 o financovaní materských škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma sa dotácia na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Drietoma na rok 2020 mení:

Škola, školské zariadenie
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

Dotácia na jedno dieťa/rok v eur
2 150,00
780,00
260,00

Počet detí
77
94
266

O 16:38 hod. prišla na zasadnutie OZ Ing. Zuzana Križanová, pán starosta ju privítal.
Uznesenie č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zmenu v dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Drietoma č. 2/2013 o financovaní materských škôl a
školských zariadení na rok 2020.
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 10 programu OZ
Prerokovanie žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. o odkúpenie pozemku
(osobitný zreteľ):
Predmetom bolo zverejnenie zámeru o odkúpenie pozemku pre trafostanicu TS 0012-102
postavenej časťou na pozemku parc. č.3318. Užívanie stavby bolo povolené Kolaudačným
rozhodnutím č. SpSÚ-338/200*/001/Šb zo dňa 25.05.2009, právoplatným dňa 1.6.2009.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Drietoma a na internetovej stránke obce. Za
účelom majetkoprávneho vysporiadania zabezpečila spoločnosť Západoslovenská distribučná
geometrický plán č. 33/2009, zhotoviteľ GEOplán Trenčín, s.r.o., overený pod číslom
336/2009 zo dňa 8.4.2009. Z pozemku parc.č. 3318 boli odčlenené nové pozemky registra
KN-C:
parc. č. 3318/5 o výmere 2m2,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 3318/6 o výmere 2m2,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Kúpnu cenu navrhla Západoslovenská distribučná, a.s. vo výške 30,00 €/m2 pozemku, čo za
pozemky v celkovej výmere 4m2 bude spolu 120,00 €.
Uznesenie č. 93/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
(osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje predaj nehnuteľností – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
obce Drietoma a to konkrétne:
- parcela KN-C č. 3318/5 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
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- parcela KN-C č. 3318/6 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely č. 3318 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Drietoma, obec Drietoma, okres
Trenčín, zapísané v liste vlastníctva č. 1, novým geometrickým plánom č. 33/2009
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že žiadateľ Západoslovenská distribučná,
a.s. Bratislava umiestnila na odpredanom pozemku transformačnú stanicu, ktorá
zabezpečuje skvalitnenie výkonu elektrickej siete v obci.
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

Uznesenie č. 94/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje predaj pozemku parc. č. 3318/5 vo
výmere 2 m2 a parc. č. 3318/6 vo výmere 2 m2, ktoré sa odčlenili z parc. č. 3318 KN-C,
vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k. ú. Drietoma:
1. za cenu 30,- €/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. 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 11 programu OZ
Prerokovanie žiadosti Slnečný lúč, n.o. o prenájom nebytových priestorov (osobitný
zreteľ)
Zverejnenie zámeru o prenájom priestorov na prvom poschodí bloku C budovy Základnej
školy s materskou školou o výmere 197,66 m2 za účelom využitia kancelárie pre sociálnych
pracovníkov, spoločensko – oddychovú miestnosť pre zamestnancov, práčovne a skladu,
ktoré sú nevyužívané bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma.
Pán Tomáš Palko konštatoval, že komisia pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a
havárie sa uzniesla a návrh podporila.

Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zámer prenechať majetok obce do
nájmu nebytových priestorov v budove Základnej školy s materskou školou, Drietoma
453 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný
tým, že žiadateľ poskytuje občanom sociálne služby, ktoré sú prospešné pre starších
občanov, v súčasnosti sú priestory nevyužívané a jediný prístup k nim je zo zariadenia
pre seniorov – Slnečný lúč, n.o.
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

Uznesenie č. 96/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v budove Základnej školy s materskou školou Drietoma 453, kde nezisková organizácia
Slnečný lúč, n.o. Trenčín poskytuje občanom sociálne služby, ktoré sú prospešné pre
starších občanov, v súčasnosti sú nevyužívané a jediný prístup k nim je zo zariadenia
pre seniorov – Slnečný lúč, n.o. na dobu neurčitú a cenu za nájom nebytových
priestorov vo výmere 197,66 m2 vo výške 5 €/m2/rok.
za

: 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)
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proti
zdržal sa

: 0
: 0

K bodu 12 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
12.1. Starosta obce p. Jaroslav Mego informoval poslancov a prítomných o doručených
žiadostiach od p. Emílie Kuklovej a p. Pavla Kuklu, v ktorom popisujú problém so susednou
prevádzkou Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o. P. starosta následne konštatoval, že
doručené žiadosti od rodiny Kuklovej preposlal poslancom, preberali sa na zasadnutiach
komisií obecného zastupiteľstva a tiež na obecnej rade. Poslanci si dokumenty naštudovali.
Tento stavebný problém nemá kompetenciu riešiť obecné zastupiteľstvo, ani starosta obce.
Podnet nepodlieha riešeniu komisií, komisie obecného zastupiteľstva nemajú na riešenie
problému kompetencie.
Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosti p. Emílie Kuklovej a p.
Pavla Kuklu.
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

12.2. Žiadosť Obecného futbalového klubu OFK Drietoma o prenájom nebytových priestorov
v bývalej stolárskej dielni Fy Kročil, situovanej oproti futbalového ihriska v Drietome (prenájom
vchodu, vestibulu a hlavnej časti budovy) za účelom prispôsobenia do funkčného stavu pre
potreby futbalových mužstiev OFK Drietoma (prioritne ako šatne pre futbalové mužstvá,
spoločenskú miestnosť a zabezpečenie futbalových zápasov v obci). Žiadosť bola
prerokovaná na komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie a komisii pre
financie, správy majetku a pohľadávok, oslovil sa projektant. Komisia pre financie, správy
majetku a pohľadávok poradila žiadosti nevyhovieť.
Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť o prenájom nebytových
priestorov pre OFK Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie nebolo prijaté.
12.3. Žiadosť p. Rastislava Kročila o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, vedených na
LV č. 1, v k.ú. Drietoma, a to konkrétne:
- parcela KN-E č. 4969, druh pozemku – ostatná plocha, vo výmere 315 m2 v celosti,
- časť parcely KN-C č. 167/1, druh pozemku – ostatná plocha, vo výmere cca 1664 m2.
Pán Kročil je vlastníkom susednej parcely reg. E parc. č. 170
Obecná rada žiadosť prerokovala a doporučila obecnému zastupiteľstvu túto žiadosť postúpiť
na prerokovanie Komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť p. Rastislava Kročila na
prerokovanie Komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
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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12.4. Žiadosť p. Tomáša Múdreho o odpredaj časti pozemkov vo vlastníctve obce Drietoma,
vedených na LV č. 1, v k.ú. Drietoma, konkrétne:
parcela KN-C č. 3336/7 a parcela KN-C č. 3005/1 (KN-E parc.č. 4977/32),
z dôvodu sprístupnenia k pozemkom parc. KN-C č. 3013/6 a 3013/7 vo vlastníctve žiadateľa.
Obecná rada túto žiadosť prerokovala a navrhla postúpiť ju na prerokovanie Komisii pre
výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
Uznesenie č. 100/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť p. Tomáša Múdreho na
prerokovanie Komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
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

12.5. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov v 9 byt. jednotke, 913 03 Drietoma č. 461 o
vysporiadanie priľahlého pozemku k bytovému domu súp. č. 461, cez ktorý vedie prístupová
cesta. Obecná rada túto žiadosť prerokovala a doporučila postúpiť žiadosť na prerokovanie
Komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
Uznesenie č. 101/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov
v 9 byt. jednotke Drietoma na prerokovanie Komisii pre výstavbu, územný plán, životné
prostredie a havárie.
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

12.6. Žiadosť p. Kataríny Gorčíkovej, p. Andrey Gabrhelovej a p. Daniely Palkovej
o poskytnutie nebytových priestorov v obci Drietoma – voľná miestnosť s kúrením a prístupom
k WC. V súčasnosti využívajú priestor klubovne Veselého Vidieka, ktorý predstavuje dočasné
riešenie hlavne kvôli kapacite, v hracom klube bývajú pravidelné hodiny tancovania. Pre veľký
záujem mamičiek s deťmi hľadajú väčší priestor, pretože klubovňa je nevyhovujúca. Ďalším
problémom v zimných mesiacoch je kúrenie a prístup k WC. Obecná rada žiadosť prerokovala
a doporučila žiadosť zobrať na vedomie a p. starostovi vyzvať žiadateľky o osobné stretnutie
na prerokovanie žiadosti.
Uznesenie č. 102/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Kataríny Gorčíkovej,
p. Andrey Gabrhelovej a p. Daniely Palkovej o poskytnutie nebytových priestorov.
Starosta obce Drietoma vyzve žiadateľky o osobné stretnutie na prerokovanie žiadosti.
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

12.7. Žiadosť obyvateľov obce z časti horný koniec o vyriešenie vjazdov do dvorov. Je
spracovaný projekt, ktorý odsúhlasili aj „dopraváci“, problém je, že nie sú na to finančné
prostriedky. Pán premiér na stretnutí s p. starostom prisľúbil finančnú pomoc z Úradu vlády
SR. Obecná rada odporučila žiadosť zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 103/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť obyvateľov obce z časti
horný koniec o vyriešenie vjazdov do dvorov.
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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12.7. Žiadosť p. Jaroslava Stopku o dočasné zriadenie elektronickej prípojky. Predmetná
prípojka by bola zriadená len po dobu nájmu, po ukončení nájmu by bola odstránená.
Stavebná komisia vykonala obhliadku na mieste a komunikovala s p. Stopkom.
Uznesenie č. 104/2019
Obecné zastupiteľstvo obce súhlasí s vybudovaním dočasnej elektrickej prípojky
o ktorú žiada p. J. Stopka na parcele reg. Epar. Č. 2933/1. Všetky náklady spojené
s výstavbou si žiadateľ uhradí sám.
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 13 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
O slovo sa prihlásila p. Emília Kuklová, ktorá sa informovala, či platí stavebné rozhodnutie
o odstránení stavby, ďalej nových poslancov informovala o prebiehajúcom susedskom spore
medzi jej rodinou a firmou Daniel Harušťák – Sojaprodukt. P. Starosta odpovedal p. Kuklovej,
že bolo doručené rozhodnutie o odstránení stavby, na ktoré sa p. Harušťák odvolal. Obec
Drietoma postúpila podnet na Okresný úrad a čakáme vyjadrenie nadradeného orgánu
a podľa neho budeme konať ďalej.
P. Tomáš Revay sa vyjadril k návrhu navýšenia sadzby dane za stavbu na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu – chcel, aby išlo o zmiernenie
dopadov, aby zvýšenie sadzby občania veľmi nepocítili, aby sa zvyšovala postupne.
Konštatoval, že bude musieť prebehnúť ešte jedno zvyšovanie sadzby (za ostatné stavby).
p. Ing. Peter Filo konštatoval, že p. Revay si zle prepočítal návrh daní a uistil ho výpočet je
správny a tak aby sa už nemusel meniť. P. Revay si následne uznal chybu.
Ďalej starosta obce uviedol, že navýšenie dane za nehnuteľnosti komisia pre financie, správy
majetku a pohľadávok dôkladne prehodnotila, bolo navrhovaných niekoľko návrhov
a zaoberala sa aj rozložením navýšenia sadzby na 3 roky. Avšak, keď sa jedná o sumu 0,068
€, poslanci rozhodli po dôkladnom zvážení, že navýšenie sa urobí jednorazovo.
p. Revay sa ďalej informoval o výške platby za Rekonštrukciu prívodného vodovodného rádu,
pretože zverejnené sumy na internetovej stránke obce presahujú sumu, ktorá bola za túto
stavbu vysúťažená. Starosta obce uviedol, že daný podnet prešetrí, p. Revaya bude
telefonicky informovať a taktiež podá informáciu pre zastupiteľstvo na budúcom riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ďalej sa p. Revay informoval, prečo neboli na predošlom riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva schválené finančné príspevky na navýšenie rozpočtu, ktoré žiadala Základná
škola s materskou školou v Drietome. Starosta obce a predseda komisie pre financie, správy
majetku a pohľadávok oboznámili p. Revaya, že bola vykonaná kontrola rozpočtu Základnej
školy s materskou školou a po zvážení sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli tento
rozpočet škole nenavyšovať.
p. Revay predniesol informáciu, že z Úradu vlády SR bolo pridelených 100.000 € pre obec
Drietoma na výstavbu chodníkov. Starosta obce uviedol, že oficiálnu informáciu o pridelených
finančných prostriedkoch zatiaľ nemá, ale znova informoval, že o finančné prostriedky žiadal
predsedu vlády pri výjazdovom zasadnutí vlády v budove Trenčianskeho samosprávneho
kraja, kde bol ako starosta obce Drietoma prizvaný.

Rôzne
Starosta obce Drietoma p. Jaroslav Mego informoval prítomných o kultúrnych akciách a
prácach v obci
 V septembri sa konal Výlet do Tatier, výletu sa zúčastnilo cca 38 ľudí. Prešla sa
Bielovodská dolina s výstupom na Poľský hrebeň, niektorí na Východnú Vysokú.
 V októbri sa konali v osade Brúsne Majstrovská vo varení kapustnice. Sprievodným
podujatím bolo tlačenie kapusty, ktorú sponzorsky poskytol p. Ing. Dušan Šargavý.
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Počasie veľmi prialo, zúčastnilo sa veľa mužstiev a taktiež počet návštevníkov bol
pomerne vysoký.
V mesiaci október sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnilo stretnutie so
staršími občanmi obce. Pozvaní boli všetci občania, ktorí dovŕšili vek nad 70 rokov.
Zúčastnilo sa cca 120 účastníkov. Imobilných občanov sa starosta obce snažil navštíviť
doma.
V mesiaci november boli v Drietome Hody. V sobotu poobede bolo na programe
divadielko pre deti,večer aj pre dospelých. Divadielka pre deti sa zúčastnilo okolo 80 ľudí,
pre dospelých cca 60 ľudí. Veľký záujem prejavili ľudia v nedeľu na koncerte Kapucínov.
Začiatkom mesiaca december Drietomu navštívil svätý Mikuláš s čertom a za úlohu si
zobral navštíviť všetky deti od 3 do 9 rokov v obci. Deti z osád navštívil v rámci
rozsvietenia stromčeka v osade v Brúsnom. Rozsvietenie stromčeka v Drietome spolu
s tradičným vianočným trhom sa konalo v areály futbalového ihriska z dôvodu
bezpečnosti. P. poslanec Kukučka vyzdvihol výhody výberu miesta konania vianočných
trhov práve z dôvodu bezpečnosti.
Vítanie detí do života, bolo pozvaných 15 mamičiek so 16 deťmi, prišlo 13 mamičiek.
V sprievodnom programe vystúpili predškoláci z MŠ a s básňou žiačky Základnej školy.
Všetkým mamičkám starosta obce p. Jaroslav Mego zagratuloval, odovzdal kvet, pamätný
list a finančný príspevok pre dieťa.
Obec Drietoma nezabúda ani na jubilantov. Pozvaní boli tí, ktorí tento rok dovŕšili okrúhle
jubileum od 70 do 85 rokov. Pre všetkých bolo prichystané malé občerstvenie spolu
s kultúrnym doprovodom. Zúčastnilo sa 32, pozvaných bolo 64 jubilantov.
P. starosta informoval poslancov o príprave podujatia Vianočný galakoncert, na ktorý
pozval všetkých poslancov a občanov.
Ďalej p. starosta informoval, že na druhý sviatok vianočný sa uskutoční štefanský
hokejový turnaj 4 obcí – Adamovské Kochanovce, Kostolná-Záriečie, Ivanovce
a Drietoma. V rámci podujatia bude možnosť jednej hodiny verejného korčuľovania
zdarma, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní.
P. starosta informoval o pracovnej ceste do Prahy, ktorú organizovalo Združenie miest
a obcí Stredného Považia, v rámci ktorého prebehlo niekoľko školení a dominantnou
témou bol vysokorýchlostný internet, ktorý je podmienkou pre modernú obec alebo mesto.
Obec Drietoma získala dotáciu vo výške 12 000 € na Rekonštrukciu cvičebného priestoru
telocvične v ZŠ s MŠ Drietome. Rekonštrukcia je naplánovaná v mesiaci február počas
jarných prázdnin.
Prebehla rekonštrukcia a zateplenie strechy hasičskej zbrojnice a zateplenie troch
obvodových stien. Na tieto práce sa použila dotácia vo výške 30.000 €. V súčasnosti obec
získala ďalšiu dotáciu zhruba vo výške cca 11.000 € a z tejto dotácie bude dokončené
zateplenie a výmena zostávajúcich okien na zadnej stene.
Prebehla rekonštrukcia a zateplenie strechy zdravotného strediska. Na uvedenú opravu
sa podarilo získať dotáciu 6.000,- €. V pláne bolo zateplenie obvodu zdravotného
strediska, avšak obvod zdravotného strediska je veľmi členitý a so zateplením bude
problém.
Získali sme dotáciu pre projekt Wifi pre teba v sume 9.000 €, objednali sme agentúru,
ktorá nám bude tento projekt implementovať a vykonala verejné obstarávanie. Bol
vysúťažený dodávateľ, ktorý zatiaľ zmluvu nepodpísal. Daný problém sa bude naďalej
riešiť.
Získali sme dotáciu na Rozšírenie kamerového systému v sume 6.000 €. Túto sumu
preinvestujeme v jarných mesiacoch.
Stav a riešenie cyklocesty – projektant nám navrhol 2 riešenia vedenia cyklocesty,
najschodnejšie riešenie sa nám javí cyklocestu viesť za firmou Jozef Janiš – EKOSTAVSOL, RUTEX, cez most popri PDP Drietoma, ďalej popri toku Drietomica
k zdravotnému stredisku smerom na ostrú hôrku po starej ceste do Brúsneho a odtiaľ po
pravej strane cesty I. triedy smerom na Hranicu k Lipe bratstva, kde by sa mala napojiť na
cyklocestu do Starého Hrozenkova,
So spracovateľom územného plánu bola podpísaná zmluva o spolupráci, na danej veci sa
ďalej pracuje.
Rekonštrukcia ul. Biskupskej, Riadok, Žabacia ulica – do konca roka by mohlo byť
právoplatné stavebné povolenie, v jarných mesiacoch máme v pláne uskutočniť súťaž VO
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a vysúťažená cena nám ukáže v akom rozsahu budeme schopný túto rekonštrukciu
vykonať.
P. Vaňo sa informoval v akom stave sú potrubia ( plyn, vodovod), aby sa zrekonštruovaná
cesta hneď nerozkopávala. Starosta obce uviedol, že o stave a životnosti potrubia nemá
mať odkiaľ vedomosť, avšak všetky vyjadrenia prevádzkovateľov týchto zariadení boli
kladné.
 Chodník Kostolná-Záriečie, Majer, Cintorín – je spracovaný projekt pre územné
rozhodnutie, v súčasnosti nám chýbajú iba dve vyjadrenia, aby sme proces územného
rozhodnutia mohli začať.
 Chodník po pravej strane, od družstva po Motorest EDEN – prebieha proces územného
rozhodnutia
 Starosta obce informoval, že oslovil projektanta o odborné posúdenie možnosti výstavby
alebo rekonštrukciu kultúrneho domu. Sú 3 možnosti: odkúpenie a rekonštrukcia
existujúceho kultúrneho domu od rodiny Pelechovej, rekonštrukcia a prestavba bývalej
materskej škôlky na komunitné centrum, ktoré by sa využívalo ako kultúrny dom alebo
výstavba KD na zelenej lúke. Z troch návrhov nám jednoznačne odporučili rekonštrukciu
bývalej materskej škôlky kvôli jej umiestneniu blízko centra parku, kaštieľa, futbalového
ihriska, ľahkého prístupu i z hľadiska vlastníckych vzťahov. Starosta obce navrhol
obecnému zastupiteľstvu schváliť vypracovanie štúdie tohto komunitného centra
Uznesenie č. 105/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Vypracovanie štúdie na komunitné
centrum v Drietome v priestoroch bývalej materskej škôlky.
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 uviedol, že hlavný kontrolór z dôvodu závažného ochorenia nepredložil stanovisko
hlavného kontrolóra k schvaľovanému rozpočtu.
Informoval poslancov o prítomnosti hlavného kontrolóra pri detailnom preberaní návrhu rozpočtu obce
na rok 2020 a roky 2021 a 2022 na zasadnutí komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok.
Pán starosta konštatoval, že hlavný kontrolór nemal pripomienky a výhrady k prednesenému návrhu
rozpočtu.

Uznesenie č. 106/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie informáciu p. starostu k nepredloženiu
stanoviska hlavného kontrolóra k schvaľovanému návrhu rozpočtu.
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 informoval prítomných o projekte Pumtrackovej dráhy.
 Ďalej informoval o vyhlásenej Výzve z Environmentálneho fondu na predloženie
žiadosti na zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ s MŠ Drietoma (blok B)
 Starosta obce predniesol informáciu o potrebe rekonštrukcie kúrenia a kotolne v škole,
uviedol, že nie je na čo čakať, tento problém treba riešiť. Bola podaná žiadosť
o finančné prostriedky na rekonštrukciu kúrenia a kotolne.
JUDr.,Ing. Barišová navrhla zamyslieť sa nad riešením celého školského areálu (porozmýšľať
o tom, čo by sme kde chceli – vizuálna predstava umiestnenia športovísk pre deti)
p. Starosta konštatoval: Celý areál školy by mal byť využívaný na športoviská – športovíská by
mali byť umiestňované po obvode.
Má vyjsť výzva na atletické dráhy a výzva na vybudovanie (mobilných) ľadových plôch...
Z hľadiska bezpečnosti je dôležité a potrebné riešiť parkovisko pre školu a uzatvorenie
školského areálu. p. Palko sa informoval o riešení parkovania v areály školy.
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P. starosta informoval o tragickej nehode pri Nitre (pri ktorej vyhaslo 12 životov). Predniesol
žiadosť obcí Jelenec a Kolíňany o finančnú pomoc a žiadosť o finančnú podporu pre
obyvateľov mesta Prešov postihnutých tragickou udalosťou.
Uznesenie č. 107/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre
obyvateľov obcí Jelenec a Kolíňany po tragickej udalosti vo výške 500 €.
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

Uznesenie č. 108/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľujeme poskytnutie finančného príspevku vo
výške 500 € pre obyvateľov mesta Prešov po tragickej udalosti.
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

Ing. Roman Lackovič predniesol poznámku, aby sme začali propagovať kultúrne akcie obce
na billboarde, ktorý bude umiestnený v lokalite námestie.

Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve, všetkým
poprial krásne sviatky a pozval prítomných na Vianočný galakoncert.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Tomáš Palko

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

Ing. Roman Lackovič

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