OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 3/2022

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 28. apríla 2022

overovatelia:
Ing. Zuzana Križanová, PhD.
Ing. Roman Lackovič

Apríl 2022

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 3/2022
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 28. apríla 2022 o 17,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu v Drietome

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta obce.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, ospravedlnil sa poslanec Michal Bernát a
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu Janu Pálešovú.

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. Zuzana Križanová, PhD.
za
: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M. Ryšavý)
proti
: 0
zdržal sa
: 1 (Ing. Z. Križanová, PhD.)

Ing. Roman Lackovič
za
: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
proti
: 0
zdržal sa
: 1 (Ing. R. Lackovič)
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K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol hlavný kontrolór
Mgr. Radovan Sáska. Skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúcich konaní obecného
zastupiteľstva zo dňa 27.01.2022 a 31. 03.2022 sú splnené.
Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, 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 26.04.2022. Na zasadnutí obecnej rady
sa prerokovali žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli doručené na obecný úrad do jej
zasadnutia, prerokovali sa žiadostí, pripomienky a námietky k návrhu Zmien
a doplnkov č. 1 územného plánu obce Drietoma, realizácia projektov a príprava prác – výstavba
chodníkov, zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, príprava kultúrnych podujatí.
Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 6 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
6.1. Žiadosť p. Štefana Sirotného, Drietoma 6 o odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022
za p. Gabrielu Šišovskú a jej dcéry Šarlotu a Melody Šišovské, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí.
Na Obec Drietoma bola dňa 01.02.2022 doručená Žiadosť o zníženie časti poplatku za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok 2022 za osoby Gabriela
Šišovská a jej dcéry Šarlota a Melody Šišovské s potvrdením o prechodnom pobyte v Írsku.
Na základe predložených dokladov Obec Drietoma ako správca daní a poplatkov vyrubil vyššie
uvedeným osobám podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.
563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022, na
kalendárny rok 2022 Rozhodnutím č. 701/2022 vo výške 50% poplatku.
Dňa 14. 03. 2022 p. Štefan Sitorný doručil na Obec Drietoma Žiadosť o odpustenie poplatku za
komunálny odpad na rok 2022 za osoby, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí. V žiadosti sa odvoláva
na Čl. 16 ods. 10 VZN, ktorý znie nasledovne: Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie
alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. Obec poplatok
znížila na základe prvej žiadosti a doložených podkladov zo dňa 01.02.2022.
Obecná rada žiadosť prerokovala a odporúča obecnému zastupiteľstvu neschváliť danú žiadosť o
odpustenie poplatku za komunálny odpad.
Uznesenie č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť pána Štefana Sirotného, Drietoma 6, o
odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022 za p. Gabrielu Šišovskú a jej dcéry Šarlotu
a Melody Šišovské, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí.
za
proti
zdržal sa

: 0
: 7 (Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 1 (JUDr. Ing. V. Barišová)
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Na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté.
6.2. Marián Uherčík, Drietoma 343 - Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022

za dcéru Danku, ktorá žije s manželom a ich synom v zahraničí, kde sa dlhodobo zdržiavajú.
Na obec Drietoma boli dňa 26.01.2022 a 30.01.2022 elektronickou poštou od p. Dany Ondrášik, rod.
Uherčíková doručené podklady k zníženiu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu na rok 2022 (Pobytový preukaz vydaný Švajčiarskou
konfederáciou a čestné vyhlásenie vo veci uplatnenie úľavy od poplatku za odvoz komunálneho odpadu
a o nezdržiavaní sa na adrese trvalého pobytu).
Na základe predložených dokladov Obec Drietoma ako správca daní a poplatkov vyrubil vyššie
uvedenej osobe podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.
563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022, na
kalendárny rok 2022 Rozhodnutím č. 795/2022 vo výške 50% poplatku.
Dňa 15. 03. 2022 p. Marián Uherčík doručil na Obec Drietoma Žiadosť o odpustenie poplatku za
komunálny odpad na rok 2022 za dcéru Danu Ondrášik, ktorá sa dlhodobo zdržiava a žije s manželom a
synom v zahraničí. Obec poplatok znížila na základe doložených podkladov od p. Dany Ondrášik zo
dňa 26.01.2022 a 30.01.2022.
Obecná rada žiadosť prerokovala a odporúča obecnému zastupiteľstvu neschváliť danú žiadosť o
odpustenie poplatku za komunálny odpad.
Uznesenie č. 24/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť pána Mariána Uherčíka, Drietoma 343 o
odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022 za dcéru Danu Ondrášik.
za
proti
zdržal sa

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

Na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté.
6.3. Žiadosť Ladislava Samáka, Drietoma č. 528 o čiastočné odpustenie dane z nehnuteľnosti.
P. Samák žije sám a financie invalidného dôchodcu sú na platenie dane z nehnuteľnosti neúnosné.
Obecná rada žiadosť prerokovala a odporúča obecnému zastupiteľstvu danú žiadosť zobrať na vedomie
a odpovedať p. Samákovi listom.
Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Samáka, Drietoma č.
528 o čiastočné odpustenie dane z nehnuteľnosti na rok 2022.
za
proti
zdržal sa

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

6.4. Starosta obce p. Jaroslav Mego navštívil v Dvoroch nad Žitavou p. Vojtech Bednárika, ktorému je
poskytovaná v zariadení Claritas n.o. sociálna služba, za účelom podpísať zmluvu o zriadení Záložného
práva na zabezpečenie splnenia záväzku záložcu voči veriteľovi, ktorý mu postupne vznikol.
Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zriadenie záložného práva v prospech obce
Drietoma k spoluvlastníckemu podielu o veľkosti 2/8 k celku na nehnuteľnostiach vo vlastníctve
Vojtecha Bednárika, rod. Bednárika, nar. 19.08.1937, rodné číslo: 370819/757, bytom: Drietoma
368, 913 03 Drietoma, korešpondenčná adresa: Claritas n.o., Branovská cesta 1721/22, 941 31
Dvory nad Žitavou nachádzajúcich sa v k. ú. Drietoma, obec Drietoma, okres Trenčín zapísaných
v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Trenčín na LV č. 909 ako:
a) C-KN parc. č. 583/1 záhrada o výmere 345 m2
b) C-KN parc.č. 584 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 376 m2
c) rodinný dom súp.č. 368 stojaci na C-KN parc.č. 584
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na základe Zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho
zákonníka v platnom znení na zabezpečenie splnenia peňažného záväzku Vojtecha Bednárika vo
výške 8136,93 Eur voči obci Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

6.5. Žiadosť Claritas n.o. so sídlom Branovská cesta 1721/31, Dvory nad Žitavou, kde je poskytovaná
sociálna služba p.Vojtechovi Bednárikovi trvale bytom Drietoma č. 368 o navýšenie čiastky príspevku o
70 €/ mesiac. Obec prispieva príspevkom 88,90 € od roku 2015.
Uznesenie č. 27/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma súhlasí s navýšením finančného príspevku na p. Vojtecha
Bednárika neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb Claritas n.o. Dvory nad Žitavou odo
dňa 01.04.2022 na sumu 158,90 eur mesačne.
za
proti
zdržal sa

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

6.6. Žiadosť p. Kataríny Gabrhelovej, Drietoma č. 737 o prenájom priestorov bývalej zubnej
ambulancie, Drietoma 79. V priestoroch by si žiadateľka chcela zriadiť prax detského psychológa
s venovaním sa terapii hrou a do budúcna metóde biofeedback.
Starosta obce navrhol daný priestor k prenájmu ešte raz uverejniť v celoslovenskom periodiku a ak by
do nasledujúceho konania obecného zastupiteľstva nikto neprejavil o priestory záujem, obec verejní
zámer prenajať priestor.
Uznesenie č. 28/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Kataríny Gabrhelovej,
Drietoma 737 o prenájom priestorov bývalej zubnej ambulancie, Drietoma 79.
za
proti
zdržal sa

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

6.7. Žiadosť p. Evy Michalcovej, Drietoma č. 44 o prenájom nebytových priestorov v budove
zdravotného strediska v Drietome na účely poskytovania kaderníckych služieb.
Uznesenie č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Evy Michalcovej, Drietoma 44,
o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska v Drietome.
za
proti
zdržal sa

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

6.8. Žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadenie vecného bremena k pozemku KNE pac. Č. 4977/11, v k.ú.
Drietoma, pre spoločnosť SkyToll, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, ktorá je
zodpovedná za prevádzku systému elektronického výberu mýta. Obec Drietoma je vlastníkom
nehnuteľnosti 1/1 – druh pozemku ostatná plocha. Výmera zabratej plochy pre oprávneného je 25m2.
Uznesenie č. 30/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zriadenie vecného bremena k časti parcely k.ú
Drietoma par. č. 4977/11 o výmere 25m2 v prospech SkyToll, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/B,
Bratislava za jednorazovú odplatu 50,-€.
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za
proti
zdržal sa

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

6.9. Žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o vyjadrenie sa k rozšíreniu
distribučného rozvodu NNK pokládkou kábla do pozemku parc. Č. 2933/1 k.ú. Drietoma časť Branné
vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 31/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana
Vraždu, Drietoma 685 o vyjadrenie k rozšíreniu distribučného rozvodu NNK.
za
proti
zdržal sa

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

6.10. Žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o zámenu časti pozemku parc.č.
1294/1 v katastri obce Drietoma vo vlastníctve p.Vraždová a p. Vražda s časťou pozemku parc. č
2933/1 vo vlastníctve obce o výmere cca 200m2. Na návrh poslancov bude žiadosť postúpená komisii
pre výstavbu, územný plán životné prostredie a havárie.
Uznesenie č. 32/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu,
Drietoma č. 685 o zámenu časti pozemku parc.č. 2933/1 vo vlastníctve Obce Drietoma s časťou
pozemku parc.č. 1294/1 vo vlastníctve p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu v k.ú. Drietoma
komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie..
za
proti
zdržal sa

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

6.11. Žiadosť p. Ivana Vraždu o opravu časti prístupovej cesty k brodu v časti Branné. Na prístupovej
ceste sa tvoria 30 až 40cm koľaje zaplnené vodou a prejazd je znemožnený malou šírkou cesty.
Na návrh poslanca p. Zdenka Macharu bude žiadosť postúpená komisií pre výstavbu, územný plán
životné prostredie a havárie.
Uznesenie č. 33/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu,
Drietoma č. 685 o opravu časti prístupovej cesty k brodu v časti Branné smerom od cesty I.triedy
komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
za
proti
zdržal sa

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

6.12. Žiadosť p. Andreja Hodulíka, Drietoma č. 551 o zabezpečenie dodatočnej výstavby verejného
osvetlenia v časti Brúsne.
Uznesenie č. 34/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Andreja Hodulíka, Drietoma
551 o zabezpečenie výstavby dodatočného osvetlenia v miestnej časti Brúsne.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P.
Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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6.13. Žiadosť p. Samuela Stopku, Drietoma č. 423 o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa podľa
§69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Po prepustení z reedukačného centra Tornaľa na základe skončenia ústavnej starostlivosti dovŕšením
plnoletosti mu bol vyplatený príspevok vo výške 995,60€.
Podľa zákona obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku
podľa §68, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku podľa 68 ods.
3, ak o príspevok požiada.
Uznesenie č. 35/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa
podľa §69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov p. Samuelovi Stopkovi, Drietoma č.
432 vo výške 298,68 € vecnou formou.
za
proti
zdržal sa

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

6.14. Žiadosť JAST STAV s.r.o., Drietoma č. 569 o odpustenie nájmu za obdobie november-december
2021, nakoľko v tomto období bola prevádzka uzavretá na základe pandemických opatrení.
Uznesenie č. 36/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odpustenie nájomného pre JAST stav s.r.o. so
sídlom Drietoma č. 569 za obdobie 25.11. 2021 – 02.01. 2022 v celkovej výške 200,03 eur z dôvodu
vyhlásených pandemických opatrení a následného obmedzenia prevádzky.
za
proti
zdržal sa

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

6.15. Pripomienka p. Emílie Vlnovej a p. Jána Vlnu, Kostolná-Záriečie 87 k navrhovaným funkčným
zmenám Verejnej vyhlášky o prerokovaní návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O Drietoma.

Uznesenie č. 36/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zaradenie pozemku par. č. 804 do Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

Na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté.

K bodu 7 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
p. Milan Blažej – prenájom cca 24 HA pozemkov pre poľovnícke združenie
Zmluva s poľovníckym združením Žľab je platná do budúceho roka. Iný nájom sa zatiaľ riešiť nebude.
p. Blažej Milan – podal na OcÚ ohlásenie drobnej stavby na vodovodnú prípojku k rodinnému domu č.
80.
Ide o prípojku na mieste kde je vybudovaná nová komunikácia. Pred jej rekonštrukciou boli všetci
vlastníci dotknutých parciel upovedomení, aby si všetky prípojky realizovali pred rekonštrukciou
miestnej komunikácie, nakoľko potom už rozkopávkové povolenie Obec Drietoma nebude vydávať.
K žiadosti p. Blažejovi sa vyjadrí Stavebný úrad.
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Podnet p. Masaryka ohľadom stavebného povolenia a povolenia pokládky sietí k pozemku, kde plánuje
výstavbu rodinného domu.
Starosta obce p. Jaroslav Mego uviedol, že všetko ohľadom výstavby rodinného domu a s tým
spojených povinnosti rieši stavebný úrad.

Rôzne
V bode rôzne starosta obce p. Jaroslav Mego oboznámil všetkých prítomných s dianím a prácami
v obci:
-Územný plán
-výstavba pumptrackovej dráhy
-rekonštrukcia ľudového domu
-výstavba chodníka popri ceste I/9 v časti Majer
-výstavba chodníka popri ceste I/9 od PDP Drietoma po motorest EDEN
-veľkonočná výzdoba
-Deň Zeme
-predpokladané zmeny vývozu komunálneho odpadu
-zberný dvor
-zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy s materskou školou
-mikroregión a projekt budovania cyklistickej infraštruktúry
-Kopaničiarske slávnosti
-Drietomské slávnosti
-majstrovstvá vo varení gulášu
-výmena panelov na multifunkčnom ihrisku

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Zuzana Križanová, PhD.

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

Ing. Roman Lackovič

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