OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 5/2018

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 20. júna 2018

overovatelia:
JUDr. M. Hrnčárik
A Gabrhel

Jún 2018

zapisovateľka:
J. Pálešová

1

Zápisnica č. 5/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 20. júna 2018 o 17,00 hod. v stodole na detskom
ihrisku v miestnej časti Brúsne

_________________________________________________________
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, neprítomná Mgr. A. Michalcová a
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

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, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Správa o činnosti obecnej rady
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
7. Prerokovanie záverečného účtu
8. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Drietoma
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
10. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie január – máj 2018
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 2/2018 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok obce Drietoma
12. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné
obdobie
13. Žiadosti právnických a fyzických osôb
14. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0
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K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
JUDr. M.Hrnčárik
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.
T.Revay)
: 0
: 1 (JUDr.M.Hrnčárik)

A.Gabrhel
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, T.Palko, Ing. M.Lacko,
Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (A.Gabrhel)

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol hlavný kontrolór
obce R. Sáska.

Uznesenie č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce Ing. P.Filo.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla jedenkrát. Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli
doručené na obecný úrad do jej zasadnutia. Preberali sa žiadosti o odpredaj obecných
pozemkov, projekty, ktoré obec realizuje a chce realizovať, práce v obci a plán kultúrnych
akcií.

Uznesenie č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Hlavný kontrolór obce p. R. Sáska si prešiel a preštudoval záverečný účet ku ktorému nemá
výhrady a navrhuje ho schváliť.

Uznesenie č. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
obce Drietoma a stanovisko k Záverečnému účtu obce Drietoma za rok 2017.
Stanovisko k záverečnému účtu a z auditu účtovnej závierky obce Drietoma za rok 2017 dal aj
audítor vo svojej správe nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
obce Drietoma zo dňa 20. februára 2018.

Uznesenie č. 61/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu audítora o overení
účtovnej závierky k 31.12. 2017.
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K bodu 7 programu OZ
Prerokovanie záverečného účtu
Záverečný účet obce Drietoma k 31.12.2017 bol zverejnený na internetovej stránke, úradnej
tabuli obce Drietoma a riešený komisiou pre financie, správu majetku a pohľadávok, ktorá
navrhla Záverečný účet schváliť.

Uznesenie č. 62/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Záverečný účet obce Drietoma a
celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

Uznesenie č. 63 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2017 vo výške 103 606,29 eur na tvorbu rezervného fondu.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

Finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na „Výstavbu miestnej komunikácie pri
potoku Drietoma“ a „Rekonštrukciu prívodného vodovodného radu“.

Uznesenie č. 64/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
198 712,86 eur na „Výstavbu miestnej komunikácie pri potoku Drietoma“.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

Uznesenie č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
105 400,29 eur na „Rekonštrukciu prívodného vodovodného radu“.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 8 programu OZ
Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Drietoma
Vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb obce Drietoma na roky 2018 -2022 bol
zaslaný všetkým poslancom obecného zastupiteľstva k prečítaniu a prípadnému
pripomienkovaniu. Poslankyňa JUDr. Vladimíra Barišová okrem malých gramatických chýb
navrhla vylúčiť v bode 5.1. Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Drietoma, prioritu č. 9
Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu, za čo sa hlasovalo nasledovne:
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing.M.Lacko)
: 1 (Ing.T.Revay)
: 1 (JUDr. M.Hrnčárik

Uznesenie č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb
obce Drietoma 2018 - 2022 aj s prednesenými a zapracovanými pripomienkami.
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za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 9 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce Drietoma p. Radovan Sáska. Kontrola
bude zameraná na:
- kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaním s
majetkom obce
- kontrolu výdavkov a finančných operácii obce za 1. polrok 2018 na úseku tovarov a služieb
v obci
- vybavovanie sťažností podľa zákona 307/2014 Z.z.
- kontrola plnenie uznesení
- správy a stanoviská

Uznesenie č. 67/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na druhý polrok r. 2018
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 10 programu OZ
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie január – máj 2018
Hlavný kontrolór obce Drietoma p. Radovan Sáska predložil správu o výsledkoch kontroly za
obdobie január – máj 2018. V tomto období bola zameraná kontrola na nasledovné:
- kontrola účtovných dokladov a faktúr v obci Drietoma
- kontrola účtovných dokladov a faktúr v ZŠ s MŠ Drietoma
- kontrola vyúčtovania dotácii z rozpočtu obce Drietoma
- správy a stanoviská

Uznesenie č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly za obdobie január - máj 2018.

K bodu 11 programu OZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 2/2018 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Drietoma
Upozornenie a návrh prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín na Všeobecne záväzné
nariadenie obce Drietoma č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
obce Drietoma bol prerokovaný na predchádzajúcom riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva obce Drietoma. Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma vzalo Upozornenie a
návrh prokurátora č.j. Pd 67/18/3309-3 zo dňa 26. 03. 2018 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Drietoma č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
obce Drietoma na vedomie.
Vypracovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 2/2018 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Drietoma bol zverejnený na úradnej tabuli,
internetovej stránke obce Drietoma a bol zaslaný všetkým poslancom. Poslankyňa JUDr.
Vladimíra Barišová navrhla:
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1., zmenu v § 2 ods.2 doplniť vetu: Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy má povinnosť na
základe výzvy obce predložiť doklady o vyprázdňovaní žumpy.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

2., zmenu v § 4 ods 1 Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba
podnikateľ nahradiť iba Obyvateľ obce Drietoma ako odberateľ pitnej vody
za
proti
zdržal sa

: 4 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel)
: 2 (Ing.T.Revay, JUDr.M.Hrnčárik)
: 2 (Ing.M.Lacko, T.Palko)

na základe hlasovania sa táto zmena neodsúhlasila

Uznesenie č. 69/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce
Drietoma aj so schválenými a zapracovanými zmenami.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 12 programu OZ
Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie
S blížiacimi sa komunálnymi voľbami je potrebné určiť počet poslancov a a rozsah výkonu
funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie. Poslanec JUDr. Milan Hrnčárik
navrhuje znížiť počet poslancov na sedem. Za jeho návrh bolo hlasovanie nasledovne:
za
proti
zdržal sa

: 1 (JUDr.M.Hrnčárik)
: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing.M.Lacko,
Ing.T.Revay)
: 0

Ostatní poslanci navrhujú ponechať počet poslancov deväť.

Uznesenie č. 70/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Drietoma: 9
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing.M.Lacko,
Ing.T.Revay)
: 1 (JUDr.M.Hrnčárik)
: 0

K rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie:

Uznesenie č. 71/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma určuje v súlade s § 11 ods. 4 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce takto:
na plný pracovný úväzok
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0
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K bodu 13 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
13.1. Žiadosť Blasa s.r.o. so sídlom v Trenčíne o ukončenie nájmu v priestoroch hasičskej
zbrojnice k 31.08.2018. V prílohe žiadosti prikladajú sumár vlastných finančných nákladov
investovaných na rekonštrukciu prenajatých priestorov.
Žiadateľ v zmluve článok VI, ods.12 vyhlásil a zaručil. že si počas nájmu ani po jeho skončení
nebude u prenajímateľa uplatňovať kompenzáciu nákladov vynaložených na stavebné úpravy,
opravy predmetu nájmu, rekonštrukčné práce a pod.

Uznesenie č. 72/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie oznámenie o ukončení
nájomnej zmluvy firmy BLASA s.r.o.
13.2. Žiadosť p. Jozefa Gavendu, Mateja Bela 11, Trenčín o odkúpenie časti pozemku parc.
č. 311 vo veľkosti 2,5m x 29,03m čo je 72,57m2.
Starosta obce p. J. Mego navrhol žiadosť postúpiť komisii pre výstavbu územný plán
a havárie.

Uznesenie č. 73/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť p. Jozefa Gavendu
o odkúpenie pozemku komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
13.3. Žiadosť obyvateľov rodinných domov s.č. 235, 238, 239, 240, 747, 782 v časti ulička
o rozšírenie vodovodnej siete a o uloženie vodovodného potrubia k zhotoveniu vodovodných
prípojok pitnej vody.

Uznesenie č. 74/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje návrh na vypracovanie štúdie
realizovateľovi rozšírenia vodovodnej vetvy v časti ulička po rodinný dom súp. č. 238
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

13.4. Žiadosť p. Jaroslava Stopku, Drietoma č. 569 o odpustenie nájmu obecného pozemku
za pozemok KN E par. č.2933/1 vo výške dvoch štvrťročných splátok, nakoľko v roku 2016
vykonával na danom pozemku bezodplatne údržbu proti zaburineniu.
Ing. Peter Filo navrhuje žiadosti nevyhovieť.

Uznesenie č. 75/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť pána Jaroslava Stopku
o odpustenie nájmu za pozemok vo výške dvoch štvrťročných splátok.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

13.5. Žiadosť p. Michala Vašeka, Šoltésovej 1724/5, Trenčín o odkúpenie obecného pozemku
KN - C par.č. 3100/1 o výmere 3000m2 za účelom individuálnej výstavby.
Obecná rada na svojom zasadnutí navrhla žiadosti nevyhovieť.

Uznesenie č. 76 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť p. Michala Vašeka
o odkúpenie pozemku.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko,
Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0
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13.6. Žiadosť Belholz s.r.o., Malý Šariš o odkúpenie časti obecného pozemku,
nachádzajúceho sa medzi parcelami č. 3005/5 a 3013/14 vo vlastníctve žiadateľa.
Na žiadosť spoločnosti Belholz, s.r.o. pôjde odpoveď z obecného úradu o potvrdení ceny
v danej lokalite, doporučenú komisiou pre financie, správy majetku a pohľadávok 40€/m2.

Uznesenie č. 77 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť spoločnosti Belholz,
s.r.o. so sídlom Malý Šariš o odkúpenie časti obecného pozemku.
13.7. Žiadosť Ing. Jána Kalafuta, Gen. Viesta 1669/36, Trenčín o odkúpenie časti obecného
pozemku, KN –E parc. č. 4977/32, ktorý susedí s pozemkom par. č. 3005/7 vo vlastníctve
žiadateľa.
Na žiadosť p. Ing. J. Kalafuta pôjde odpoveď z obecného úradu o potvrdení ceny v danej
lokalite, doporučenú komisiou pre financie, správy majetku a pohľadávok 40€/m2.

Uznesenie č. 78 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Ing. Jána Kalafuta,
Gen. Viesta 1669/36,Trenčín o odkúpenie časti obecného pozemku.
13.8. Žiadosť p. Branislava Studienku, Drietoma č.760 o odkúpenie časti obecného pozemku,
KN –E parc. č. 4977/32, ktorý susedí s pozemkom par. č. 3005/12 a par. č. 378/81 vo
vlastníctve žiadateľa.
Na žiadosť p. B. Studienku pôjde odpoveď z obecného úradu o potvrdení ceny v danej
lokalite, doporučenú komisiou pre financie, správy majetku a pohľadávok 40€/m2

Uznesenie č. 79 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť
Studienku, Drietoma č. 760 o odkúpenie časti obecného pozemku.

p. Branislava

13.9. Žiadosť Základnej školy s materskou školou v Drietome o finančné prostriedky na
podlahy v plánovaných novovytvorených priestoroch pre triedy prvého ročníka. Vzhľadom na
počet zapísaných žiakov do prvého ročníka je potrebné otvoriť dve triedy.
Po prerokovaní tejto žiadosti obecnou radou je táto žiadosť bezpredmetná, nakoľko sa bude
otvárať trieda len jedna.

Uznesenie č. 80/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Základnej školy
s materskou školou v Drietome o poskytnutie finančných prostriedkov na podlahy.
13.10. Žiadosť p. Emílie Kuklovej Drietoma č. 81 o nápravu na základe zmieru konaného dňa
20.8.2015 a žiadosť o stanovisko/nápravu s firmou Daniel Harušťák – Sojaprodukt.
Tieto žiadosti/listy boli poslané mailom poslancom. Sú to obdobné žiadosti a podnety, o
ktorých sa hovorilo na predošlých zastupiteľstvách.

Uznesenie č. 81/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Emílie Kuklovej o
nápravu na základe zmieru konaného dňa 20.8.2015.
13.11. Žiadosť spoločnosti ORION TIP, s.r.o so sídlom v Poprade o vydanie súhlasu obce
s umiestnením stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v Motoreste EDEN č.462,
Drietoma.

Uznesenie č. 82/2018
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spoločnosti ORION
umiestnením stávkovej kancelárie v Motoreste Eden, Drietoma 462.
za
proti
zdržal sa

TIP,

: 6 (Ing. P.Filo, G.Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing.M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 2 (JUDr.,Ing. V.Barišová, JUDr.M.Hrnčárik)

K bodu 13 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
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s.r.o.

s

p. Branislav Studienka sa informoval či sa počas letných prázdni plánuje organizovanie
detského letného tábora. Starosta obce odporučil obrátiť sa s touto otázkou na riaditeľku
Základnej školy Mgr. Andreu Polhorskú, keďže počas letných prázdnin pre rekonštrukčné
a stavebné práce nebude v prevádzke školská jedáleň ani pre materskú školu.
p. Peter Kacko sa zaujímal, kedy bude kolaudácia cesty pri potoku na hornom konci. Starosta
obce p. J. Mego informoval všetkých, že v najbližších dňoch bude prebiehať vodorovné
a zvislé značenie cesty.
Rôzne
Na poslednom mimoriadnom zastupiteľstve bolo hlasovaním odsúhlasené zverejnenie zámeru
na prenájom časti obecného pozemku na vybudovanie parkoviska pre firmu Daniel Harušťák –
Sojaprodukt. Zverejnenie zámeru bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce Drietoma.
Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Tomáš Revay nemá námietky na budovanie
parkoviska i keď je toho názoru, že takáto firma v obytnej zóne nemá čo robiť a do tejto časti
nepatrí.
Starosta obce podotkol, že firma je na mieste v súlade s územným plánom, ktorý pri jeho
spracovaní nikto nenamietal.

Uznesenie č. 83/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c)
(osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje prenájom majetku obce – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
obce Drietoma a to konkrétne:
- parcela C-KN č. 3482/51, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 148 m2, ktorý
vznikol na základe geometrického plánu č. 104/14 odčlenením z pôvodného pozemku
parc. č. E-KN 4953/7, druh pozemku – vodná plocha, o celkovej výmere 4936 m2,
vedenom na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma v celosti pre firmu
Daniel Harušťák – Sojaprodukt, s.r.o., z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za
účelom vybudovania parkoviska zo zámkovej dlažby pred firmou Daniel Harušťák –
Sojaprodukt, s.r.o. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú dané tým, že vybudované
parkovisko bude v čase voľna a sviatkov slúžiť aj obyvateľom obce Drietoma
a návštevníkom evanjelického kostola a cintorína. Zámer obce na prenájom pozemku
osobitným zreteľom bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 04.
06. 2018 do dňa konania obecného zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
za
proti
zdržal sa

: 5 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.M.Lacko)
: 2 (A.Gabrhel, Ing.T.Revay)
: 1 (JUDr.M.Hrnčárik)

Na základe hlasovania nebolo prijaté uznesenie o schválení.
V tomto bode programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce p. Jaroslav Mego
oboznámil poslancov s navýšením ceny prác na ceste popri potoku na hornom konci.
Bolo potrebné naviac osadenie cestných obrubníkov, vybudovanie bezbariérového prístupu zo
zámkovej dlažby k lávke cez potok, stojisko pre kontajnery triedeného odpadu a uloženie cca
200m chráničky pre prípad poškodenia telekomunikačných káblov

Uznesenie č. 84/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu o prácach naviac pri
výstavbe miestnej komunikácie pri potoku.
K predloženej žiadosti o výstavbu zberného dvora v obci Drietoma bolo dožiadané dodatočné
prijatie nasledovného uznesenia

Uznesenie č. 85/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP
pre projekt:
Názov projektu: Výstavba zberného dvora v obci Drietom
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov: 36 086,53 EUR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
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Starosta obce predniesol správu zo zápisnice zo štátneho zdravotného dozoru regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorý poukázal na havarijný stav
kanalizácie a podlahy Základnej školy s materskou školou v Drietome v bloku B. Ďalej
uviedol, že k danému problému sa podarilo získať finančné prostriedky mimo rozpočtu obce
vo výške 85.000€ a práce sa začnú 2. júla 2018.

Uznesenie č. 86/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie Zápisnicu zo štátneho
zdravotného dozoru vykonaného v zariadení školského stravovania a pripravovanej
rekonštrukcií kanalizačnej siete v bloku B v Základnej škole s materskou školu
v Drietome.
Starosta oboznámil prítomných poslancov o odpovedi zo Slovenského pozemkového fondu na
žiadosť obce Drietoma o prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Slovenský pozemkový fond v odpovedi uviedol podmienky a doloženie potrebných dokladov
na prevod vlastníckeho práva.

Uznesenie č. 87 /2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o výzve Slovenského
pozemkového fondu na doplnenie dokladov k žiadosti o prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam.
Starosta obce p. Jaroslav Mego v tomto bode dal návrh na schválenie a vyplatenie odmeny
svojmu zástupcovi Ing. Petrovi Filovi vo výške 500 €.

Uznesenie č. 88 /2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny zástupcovi starostu Ing. Petrovi
Filovi vo výške 500 € brutto.
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr.M.Hrnčárik T.Palko,Ing.M.Lacko)
: 1 (Ing. P.Filo)
: 1 (Ing.T.Revay)

Poslanec JUDr. Milan Hrnčárik sa informoval o rekonštrukčných prácach v dennom stacionári
Slnečný lúč, n.o.
Starosta obce informoval že momentálne v týchto priestoroch prebiehajú úpravy podľa žiadosti
o rekolaudáciu daných priestorov tak, aby v zariadení mohlo byť umiestnených 14 až 16
klientov s 24hod. starostlivosťou.
Starosta obce p.Jaroslav Mego predniesol správu o rekonštrukcii sociálnych zariadení
telocviční a strechy v ZŠ s MŠ Drietoma.
Poslanec p. JUDr. Milan Hrnčárik podotkol k správe o rekonštrukcii telocvične, že by mala
upraviť zmluva so Stolnotenisovým klubom STK EURO Drietoma, ktorú využívajú na tréningy
a súťaže nie len obyvatelia obce Drietoma a žiada aby sa upravili poplatky za využívanie
týchto priestorov.
Informoval sa o začiatku rekonštrukčných prác prívodného vodovodného rádu v časti ulička.
Starosta uviedol, že na uvedenú rekonštrukciu je vysúťažený zhotoviteľ a rekonštrukčné práce
by mali začať v najbližších dňoch.
Poslanec p. JUDr. Milan Hrnčárik sa ďalej informoval o odstránení následkov zosuvu pôdy
nad jeho domom. Vyslovil názor, že tento zosuv bol zapríčinený havarijným stavom na
vodovodnom potrubí.
Starosta obe uviedol, že na uvedenom potrubí nebol potvrdený ani vyhlásený havarijný stav.
Pozemok na ktorom nastav zosuv nie je majetkom obce a podľa jeho názoru zosuv bol
zapríčinený necitlivým výrubom stromov majiteľa pozemku, nevykonanou náhradnou
výsadbou stromov majiteľa pozemku a v dôsledku značného podmáčania terénu po topení sa
snehu, príčinou čoho bola zaplavená komunikácia v časti ulička.
Poslanec JUDr. Milan Hrnčárik k tomu uviedol, že ešte v r. 2015 bola správcom vodovodu
vydaná správa o havarijnom stave na potrubí a navrhnutá výmena vodovodného potrubia.
V tom čase starosta JUDr. Kluka dal návrh na vypracovanie projektu na rekonštrukciu. Bolo
prijaté uznesenie na vypracovanie projektu na rekonštrukciu vodovodu a vodovodných
prípojok od domu č. 250 po vodojem na Chríboch z dôvodu havarijného stavu.
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Starosta obce informoval o schválení projektu, ktorý by jednotne riešil vstupy pre osobné
i nákladné vozidla cez prídlažbu dažďovej kanalizácie v lokalite horný koniec.
Ďalej uviedol že tento problém má snahu riešiť od začiatku nástupu do jeho funkcie nakoľko
terajší stav je nevyhovujúci a neesteticky. Predpokladané náklady na jeden vstup je 370 €.
Na záver tohto bodu programu sa poslanec Ing. T. Revay informoval o úspešnosti projektu na
učebne Základnej školy s materskou školou v Drietome a iné projekty do ktorých sme sa
zapájali. Starosta odpovedal, že projekt na učebne bol neúspešný. Výsledky o úspešnosti či
neúspešnosti iných projektov nie sú ešte zverejnené.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
JUDr. M.Hrnčárik

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

A.Gabrhel

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