OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 6/2021

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 23. septembra 2021

overovatelia:
T. Palko
Z. Machara

September 2021

zapisovateľka:
M.Macharová
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Zápisnica č. 6/2021
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 23. septembra 2021 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, poslanec Ing. Roman Lackovič sa
ospravedlnil, a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu M. Macharovú.

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. 63/2021
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,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 64/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Tomáš Palko
za
proti
zdržal sa

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

Zdenko Machara
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. Z. Križanová PhD, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Ing. M. Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 1 (Z. Machara)
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K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol hlavný
kontrolór Mgr. Radovan Sáska.

Uznesenie č. 65/2021
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. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý, M. Bernát)
: 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 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla
jedenkrát. Na zasadnutí obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré
boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia, obecná rada sa zaoberala aktuálnymi
projektami a výzvami, aktuálnym dianím a prácami v obci, pripomienkami a podnetmi občanov
obce, prípravu kultúrnych podujatí, ktoré sa kvôli aktuálnym pandemickým opatreniam
nezorganizovali.
Uznesenie č. 66/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma 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,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
6.1. Starosta obce p. Jaroslav Mego oboznámil poslancov o doručení oznámenia p. Róberta
Bredchneidera, Drietoma 16, o vzdaní sa členstva v Komisii pre kultúru, školstvo, šport
a sociálne veci. Uviedol, že popri jeho zamestnaní dochádza ku konfliktu záujmov, a z tohto
dôvodu bol nútení sa členstva v komisii vzdať. Avšak vyjadril vôľu byť obci naďalej nápomocný
pri organizovaní kultúrnych podujatí.
Uznesenie č. 67/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie oznámenie p. Róberta
Bredschneidera, Drietoma 16 o vzdaní sa členstva v Komisii pre kultúru, školstvo, šport
a sociálne veci.
za
proti
zdržal sa

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

6.2. Žiadosť Ing. Jána Kalafuta, Gen. Viesta 1669/36, 911 01 Trenčín o odkúpenie časti
obecného pozemku KN-E parc.č. 4977/32 v k.ú. Drietoma. Žiadosť bola prerokovaná obecnou
radou, ktorá navrhla, aby pozemok dala obec zamerať, odčleniť a odpredať obchodnoverejnou súťažou s navýšenou cenou o náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s ohodnotením
a odčlenením pozemku.
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová uviedla, že dôvod prečo sa rozhodlo o predaji prostredníctvom
verejno-obchodnej súťaže je, že nejde o pozemok, o ktorý by mohol mať záujem len jeden
človek, nie je tam vhodný priamy predaj ani osobitný zreteľ.
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Uznesenie č. 68/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Ing. Jána Kalafuta,
Gen. Viesta 1669/36, 911 01 Trenčín, o odkúpenie časti obecného pozemku KN-E parc.č.
4977/32 v k.ú. Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

6.3. Žiadosť neziskovej organizácie Slnečný lúč, n.o., Piešťanská 2137/5, 911 05 Trenčín
o sprevádzkovanie priestorov toaliet v prenajatých priestoroch bývalej materskej školy, v bloku
C na prvom poschodí. Starosta obce navrhol, aby sme si priestory ešte raz prezreli, aby nám
bolo úplne jasné, o ktorú časť priestorov majú záujem a navrhol schváliť vyhlásenie
osobitného zreteľa prenajať časť nebytových priestorov.
Uznesenie č. 69/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zámer obce prenajať časť nebytových
priestorov na prvom poschodí bloku C budovy Základnej školy s materskou školou pre
žiadateľa Slnečný lúč, n.o., Piešťanská 2137/5, 911 05 Trenčín, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že žiadateľ poskytuje
obyvateľom obce služby sociálneho charakteru. Zariadenie je pre občanov prínosom.
Iné služby sociálneho charakteru nie sú v obci Drietoma dostupné. Aparát obecného
úradu zabezpečí zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov na úradnej
tabuli obce.
za
proti
zdržal sa

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

6.4. Žiadosť p. Josefa Múdreho a p. Martiny Múdrej, Drietoma 129 o kúpu obecného
pozemku, parc. č. 264, o výmere 62 m2. Obecná rada žiadosť prerokovala a doporučila predaj
vyhlásením obchodno-verejnej súťaže.
Uznesenie č. 70/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypísanie obchodno-verejnej súťaže
na predaj pozemku vedeného na LV č. 1, KN-C parc.č. 264, druh pozemku – zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 62 m2, v k.ú. Drietoma s minimálnou hodnotou 40 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo obchodno-verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť.
za
proti
zdržal sa

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

6.5. Starosta obce informoval o potrebe pripojenia elektrickej siete v lokalite Niva, kde podali
žiadosť o pripojenie 3 subjekty, do distribučnej siete spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Pri vydaní územného rozhodnutia pre uloženie
káblu je potrebné mať zmluvu o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 71/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien medzi Obcou Drietoma a Západoslovenskou distribučnou,
a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ev. č. oprávneného: 210272-121873398ZBZ_VB, na pozemok parcely registra C parc.č. 3024/2 o výmere 914 m2, vedený na LV
č. 1, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Drietoma, ktorý bude použitý
na Plánovanú inžiniersku stavbu – „TN_Drietoma Vaňo, NNK“.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0
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6.6. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava o zriadení vecného bremena.
Starosta obce informoval, že ide o pozemok v lokalite Pažiť, kde sa budovala trafostanica a na
uvedených pozemkoch je uložené vedenie vysokého napätia i rozvodného nízkeho napätia.
Uznesenie č. 72/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných
bremien medzi Obcou Drietoma a Západoslovenskou distribučnou, a.s., so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ev. č. oprávneného: 210665-L13.0754.15.0006-VB, na
pozemky parcela registra C parc.č. 771/4 o výmere 671 m2, druh pozemku - zastavaná
plocha a nádvorie, v k.ú. Drietoma a parcela registra C parc.č. 3299 o výmere 2457 m2,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Drietoma, vedené na LV č. 1, ktoré
budú použité na Elektroenergetickú stavbu – „TN_Drietoma, VNV,VNK,TS,NNK,NNV“.
za
proti
zdržal sa

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

6.7.
Žiadosť Bc. Martina Blažeja, Drietoma 802 o dobudovanie verejnej kanalizácie
k rodinnému domu Drietoma 802.
Poslanec p. Peter Kukučka sa informoval k riešeniu podobných žiadostí v budúcnosti.
Starosta obce a poslanec p. Tomáš Palko uviedli, že v dobe, keď sa projekt verejnej
kanalizácie v obci projektoval pre účely získania NFP na základe žiadosti o poskytnutie NFP
z Environmentálneho fondu, projektoval sa v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve
Environmentálneho fondu, t.j. projektoval sa k domom, ktoré boli reálne postavené v čase
projektovania a spĺňali podmienky napojiteľnosti. Niektoré prípojky neboli v súlade
s podmienkami vo výzve, takže sa nenaprojektovali a nebudovali. V súčasnosti – kto chce,
musí si realizovať prípojku sám vo vlastnej réžií, na vlastné náklady, prípadne požiadať
o pripojenie správcu verejnej kanalizácie TVK a.s., so sídlom Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín.
Uznesenie č. 73/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Bc. Martina Blažeja,
Drietoma 802 o dobudovanie verejnej kanalizácie k rodinnému domu Drietoma 802.
za
proti
zdržal sa

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

6.8. Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Drietoma chce ukončiť svoju činnosť
v obci. Zástupcovia zväzu oslovili obec s návrhom, aby prebrala majetok SVZ, ZOD do svojho
vlastníctva, s nádejou, že obec sa bude o majetok ďalej starať ako riadny hospodár a naďalej
ho zveľaďovať v prospech obce a jej občanov. Starosta obce podotkol, že začne postupovať
právne kroky umožňujúce prevod tohto majetku na obec.
Uznesenie č. 74/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie návrh Slovenského zväzu
záhradkárov, základná organizácia Drietoma o prevode majetku na obec z dôvodu
ukončenia ich činnosti.
za
proti
zdržal sa

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

6.9. Žiadosť Ing. Adama Šargavého, Drietoma 77 o odstránenie nebezpečných mreží
z pozemkov vo vlastníctve obce.
Poslanec p. Peter Kukučka víta, že p. Šargavý je aktívny občan, že sa zaujíma o dianie v obci.
Jeho podnet podporila i poslankyňa JUDr. Ing. Vladimíra Barišová a poslanec Ing. Peter Filo.
Starosta obce uviedol, že upravených príjazdov cez prídlažbu, ktorá slúži na odvedenie
povrchovej vody, je v obci viac. Tieto vjazdy si občania budovali svojpomocne, aby mali
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plynulý prístup k svojim nehnuteľnostiam. Navrhol, že podobné vjazdy prezrie a ktoré sa budú
javiť ako nebezpečné, vyzve vlastníkov písomným oznámením o ich opravu tak, aby
neohrozovali účastníkov cestnej premávky.
Uznesenie č. 75/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť Ing. Adama Šargavého,
Drietoma 77 o odstránenie mreží v obci Drietoma.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 7 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
Poslanec Zdenko Machara predniesol podnety občanov z miestnych častí. Občania z miestnej
časti Branné pripomienkovali, že obecný pozemok v miestnej časť Branné nebol tento rok
kosený. Taktiež sa informoval o možnosti vybudovať verejný vodovod v miestnej časti Brúsne,
o stave riešenia Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Drietoma, ako i chodníka
v miestnej časti Majer, a k úprave zastávok v miestnych častiach.
Starosta obce sa vyjadril, že k uvedeným podnetom sa vráti v bode rôzne.

Rôzne
1., Starosta obce p. Jaroslav Mego informoval poslancov o záujme obce zapojiť sa do
vyhlásenej výzvy o získanie NFP v rámci v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, na realizáciu projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy s materskou školou v obci Drietoma“.
Informoval, že projekt by sa realizoval tak, aby budova spĺňala potrebné technické parametre
A0, zateplenie a výmena okien, riadiaca jednotka vykurovania, rekonštrukcia elektrickej siete
a svetelných telies a pod.
Uznesenie č. 76/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje:
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 13.7.2021, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68,
Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov, na realizáciu projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej
školy s materskou školou 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 rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 %, čo predstavuje sumu max.
52 632,00 Eur;
4. zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov projektu.
za
proti
zdržal sa

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

2., Starosta obce informoval poslancov o snahe prevodu vlastníctva nehnuteľnosti - pozemku
vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36,
817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 do majetku Obce Drietoma pod plánovaný chodník medzi
Obcou Kostolná-Záriečie a obcou Drietoma pre verejnoprospešnú stavbu „Výstavba
chodníkov pre chodcov v obci Drietoma – SO101- Výstavba chodníka vedľa cesty III/1864“.
Celý proces je zložitý, zdĺhavý a vyžaduje si množstvo administratívnych úkonov, ku ktorým je
potrebné prijať i náležité uznesenie.
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Uznesenie č. 77/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma
A. schvaľuje uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva, na základe ktorej Slovenská
republika prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15
Bratislava, IČO: 17 335 345 postupom podľa § 34 ods. 9 a ods. 13 zák.č. 330/1991
Zb.
o pozemkových
úpravách,
usporiadaní
pozemkového
vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov bezodplatne prevedie do vlastníctva obce Drietoma
nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Drietoma, ktoré boli z pozemku E-KN parc.
4977/12, ostatná plocha o výmere 9620 m2 geometrickým plánom č.
45403066-40/2021 zo dňa 11.03.2021 vyhotoveným MAP GEO Trenčín s.r.o.,
Legionárska 79, Trenčín, IČO: 45 403 066, úradne overeným dňa 07.04.2021 pod č.
410/2021 odčlenené ako novovytvorené pozemky C-KN parc. č. 3337/7, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 119 m2 a C-KN parc. č. 3337/8, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 823 m2, pričom na predmetných pozemkoch bude umiestnená
verejnoprospešná stavba „Výstavba chodníkov pre chodcov v obci Drietoma –
SO101- Výstavba chodníka vedľa cesty III/1864“.
B. poveruje starostu obce podpisom zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva
k pozemkom v k.ú. Drietoma C-KN parc. č. 3337/7, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 119 m2 a C-KN parc. č. 3337/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
823 m2 s prevodcom Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,
IČO: 17 335 345.
za
proti
zdržal sa

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

3., Prenájom nebytových priestorov pre Spolok dychová hudba Drietomanka. Starosta obce
informoval, že DH Drietomanka skončil nájomný vzťah s obcou na prenajaté nebytové
priestory v areáli Kaštieľa, ktoré slúžili ako miestnosť na nácvik a skúšky členov DH
Drietomanka. Podotkol, že priestory majú upravené pre tento účel a majú naďalej záujem ich
využívať. Doporučil poslancom ich žiadosti vyhovieť.
Zámer osobitným zreteľom prenajať časť nebytových priestorov v budove Kaštieľa, súpisné
číslo 194 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Uznesenie č. 78/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer prenechať majetok
obce do nájmu - časť nebytových priestorov v budove Kaštieľa, súpisné číslo 194,
postavenej na pozemku parc.č. 1, dve miestnosti, prvá miestnosť o výmere 23,5 m2
a druhá miestnosť o výmere 38,5 m2, spolu o celkovej výmere 62 m2 za účelom skúšok
a cvičení dychovej huby Drietomanka, pre žiadateľa Spolok dychová hudba
Drietomanka, v zastúpení: Jaroslav Múdry ml., kapelník, Drietoma 534, 913 03 Drietoma,
IČO: 31203248, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa
je daný tým, že uvedený nájomca mal prenajaté a naďalej má záujem mať prenajaté
vyššie špecifikované nebytové priestory, v ktorých prebiehajú skúšky a cvičenia
dychovej hudby Drietomanka. Dychová hudba Drietomanka reprezentuje našu obec na
hudobných festivaloch doma i v zahraničí. Aktívne sa zúčastňuje na kultúrnych
podujatiach v obci Drietoma svojou hudobnou produkciou, materiálnym zabezpečením
formou zvučenia ako i brigádnickými prácami v prospech obce.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V. Barišová, Ing. Z. Križanová, PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0
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Uznesenie č. 79/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov
v budove Kaštieľa, súpisné číslo 194, postavenej na pozemku parc.č. 1, kde budú
prebiehať skúšky a cvičenia žiadateľa - Spolku dychová hudba Drietomanka, Drietoma
534, 913 03 Drietoma:
- na dobu neurčitú,
- cena nebytových priestorov v celkovej výmere 62 m2 vo výške 1 €/rok.
za
proti
zdržal sa

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

4., Starosta obce predniesol informáciu o úspešnosti projektu Spájajú nás spoločné ľudové
zvyky a kultúra v rámci zapojenia sa do vyhlásenej výzvy o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (NFP) z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika - cezhraničná spolupráca. Z poskytnutého NFP obec
plánuje vykonať práce v interiéri modrého domčeka – domurovať, vymurovať pec,
zrekonštruovať rozvody elektrickej siete, vykonať výkopové a búracie práce, opravy podláh,
stropov a stien.
Ďalej informoval, že bola podaná druhá žiadosť o získanie podpory cez MAS na opravu
strechy modrého domčeka.
Starosta informoval, že dané práce sa budú musieť vybudovať z vlastných prostriedkov
a následne budeme žiadať o refundáciu.
5., Starosta obce predniesol informáciu o Drietomských slávnostiach, ktoré sa konali v prvej
polovici mesiaca august 2021.
Ďalej informoval poslancov, že budúci rok máme 777. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Drietoma.
6., Starosta obce informoval, že sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti výročia SNP
ako i oslobodenia obce Drietoma z čias II. sv. vojny a bola odhalená pamätná tabula kpt.
Jozefovi Jablonkovi, ktorý bol povýšený in memoriam na hodnoť plukovník. Pri tejto príležitosti
bola obci Drietoma udelená medaila Jozefa Gabčíka.
7., Starosta obce informoval o predložení žiadosti o dotáciu na detské ihrisko pod názvom
Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny. Výzva bola vyhlásená Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom je zabezpečiť dôstojné detské ihrisko pre materskú školu
v areáli základnej školy.
Poslanci Ing. Peter Filo, p. Tomáš Palko a JUDr. Ing. Vladimíra Barišová upozornili na
nepriaznivý stav oplotenia areálu školy a nedostatočnú údržbu zelene.
Hlavný kontrolór obce Mgr. Radovan Sáska podotkol, že škola je samostatný právny subjekt,
ktorý si má riešiť služby sama – kosenie trávnika, upratovanie, zapájanie sa do projektov.
8., Spáva o riešení mimoriadnej situácie a záchranných prácach na ceste 1. triedy I/9.
Momentálne sa rieši, kto prevezme zariadenie a ochranné ploty do svojej správy. Starosta
obce má za to, že by to mala byť NDS, a.s., k tomuto aj vyzval zástupcov NDS, a.s., aby
začali robiť všetky právne kroky k prevzatiu danej stavby.
9., Ďalej informoval, že bol Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne požiadaný
o zabezpečenie možnosti pripojenia sa na elektrickú energiu v lokalite Holbová. Informoval, že
v danej lokalite sa musí vybudovať samostatná elektrická prípojka, na ktorú by naložené
náklady preplatilo Ministerstvo vnútra SR.
10., Starosta obce podal informáciu o osadení mobiliára a náučného chodníka na
zrekonštruovaných uliciach: Biskupská, Kraľovany, Rádek a Žabacia, ktorý by mal priblížiť
obyvateľom i návštevníkom obce históriu daných lokalít a pozdvihnúť hrdosť miestnych
obyvateľov na našu obec.
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11., Starosta obce informoval o prácach vykonaných v obci:
- prebieha 3. vlna kosenia v obci
- nákup obecného vozidla
- vykonala sa údržba verejného osvetlenia
- chemický postrek voči burine na obecných priestranstvách za zdravotným strediskom
a na verejnom priestranstve oproti firme Sojaprodukt, prebieha chemické vyničenie
zeliny na chodníkoch
- informácia o poruchovosti a potrebe riešenia funkčnosti obecného rozhlasu
- správa o vykonanom zbere elektroodpadu a jeho odovzdaní
- prebieha príprava zberu veľkoobjemového odpadu v obci, ktorý sa bude konať v dňoch
13. - 15.10.2021
- správa o projekte Chodník v Majeri – v priebehu mesiaca október by malo nadobudnúť
právoplatnosť stavebné povolenie,
- správa o projekte chodník popri ceste 1. triedy I/9 od PDP Drietoma po Motorest EDEN
– v blízkom čase začne prebiehať proces územného rozhodnutia a stavebného
povolenia,
- podnikáme právne kroky pre vysporiadanie pozemku pod bývalou materskou škôlkou,
ktorý je vo vlastníctve SR a v správe OU Trenčín - vykonávame všetky právne kroky
vedúce k tomu, aby dané pozemky mohli byť prevedené na obec bezodplatne
- stav riešenia centra obce – starosta obce oslovil architekta Ing. Guga, ktorý má
spracovať návrh riešenia oddychovej zóny od modrého domčeka so záchytným
parkoviskom pri futbalovom ihrisku, s riešením kultúrneho domu, s napojením na
obecný park
- projekty v rámci MAS – Modrý domček, Pumptracková dráha – stále čakáme na
schválenie NFP
- projekt Vodozádržné opatrenia – projekt je stále živý, pracujeme na ňom tak, aby sa
mohol v čo najkratšom čase začať riešiť proces územného rozhodnutia
- projekt Protipovodňové opatrenia v obci Drietoma – je podaná žiadosť o NFP, na
vyjadrenie kompetentných orgánov stále čakáme
- stav rozpracovanosti územného plánu – v najbližších dňoch bude predložený koncept
ZaD č. 1 ÚP-O Drietoma na OU Trenčín, ktorý posúdi, či bude mať vplyv na životné
prostredie; do konca roku 2021 by mal byť návrh predložený na verejné prerokovanie
- starosta obce upozornil na katastrofálny stav autobusových zastávok v Doline
a navrhol v lokalite Liešna zrušiť autobusové zastávky pre ich nevyhovujúci technický
stav, na Hranici navrhol autobusovú zastávku vymeniť, nakoľko je v zlom technickom
stave
- výrub stromov – na jar prebehol arboristický prieskum v areáli parku a futbalového
ihriska, na základe ktorého máme návrh na výrub niektorých ohrozujúcich stromov
a ich výrub bude objednaný hneď po vegetačnom období
- poslanec Ing. Marek Ryšavý upozornil, že aj v školskom areáli je jeden strom potrebný
určiť na výrub.

Diskusia
Poslanec p. Peter Kukučka sa informoval o stave projektu Zberný dvor v obci Drietoma.
Starosta obce uviedol, že na danú stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie,
s výstavbou sa môže začať kedykoľvek. Navrhol začať čiastkové riešenie výstavby z vlastných
zdrojov a uložiť do areálu 2-3 kontajnery, a tak byť schopný odoberať veľkoobjemový
a stavebný odpad.
Starosta obce upozornil na nevyhovujúci stav kotolne v budove Zdravotného strediska, ktorý
bude treba v blízkej dobe riešiť rekonštrukciou.
Ďalej informoval, že MUDr. Stloukalová chce ukončiť svoju činnosť v obci. Momentálne
riešime možnosť obsadenia detskej ambulancie novým detským lekárom.
Podobná situácia je aj s ambulanciou zubného lekára, kde nám MUDr. Hrenáková dala
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov.
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Poslanec p. Tomáš Palko sa informoval k osadeniu optickej siete v obci.
Starosta obce uviedol, že pracovníci spoločnosti Slovak Telekom, a.s. sú povinní po osadení
optickej siete vrátiť všetko do pôvodného stavu. Predpokladaný termín ukončenia prác je do
konca mesiaca október 2021.
Poslanec p. Peter Kukučka pochválil lavičky a mobiliál, ktoré boli v obci osadené.
Poslanci sa postupne vyjadrovali k osadeniu mobiliáru a náučného chodníka na uliciach
Biskupská, Kraľovany, Rádek a Žabacia. Starosta obce uviedol, že cieľom osadenia náučného
chodníka bolo ozrejmiť obyvateľom a návštevníkom obce históriu a pôvod daných ulíc
a objektov, ktoré sa na tejto časti obce nachádzajú, a zviditeľniť turisticky a spoločensky
zaujímavé miesta a objekty v obci. Lavičky boli osadené tak, aby si starší ľudia na ceste do
kostola alebo na cintoríny, prípadne k obecnému úradu, k pošte a do zdravotného strediska
mohli v prípade potreby posedieť a odpočinúť.
Hlavný kontrolór Mgr. Radovan Sáska upozornil, že sa treba zamerať na prípravu rozpočtu
obce pre rok 2022.
Starosta obce uviedol, že v rozpočte bude treba zohľadniť dotácie na rekonštrukciu ľudového
domu, výstavbu pumptrackovej dráhy, výstavbu chodníka od PDP Drietoma po Motorest
EDEN, na tieto projekty boli rozpočty spracované v roku 2020, bude treba počítať s ich
navýšením vzhľadom na narastajúce ceny stavebných materiálov. Taktiež upozornil, že tieto
projekty budeme musieť zrealizovať z vlastných zdrojov a následne žiadať o ich refundáciu, čo
nejaký čas potrvá.
Poslankyňa Ing. Zuzana Križanová, PhD. navrhla osadenie upozorňujúceho dopravného
značenia „Pozor škola“ na vozovku cesty 1. triedy I/9 pri škole.
Starosta uviedol, že v súčasnosti prebieha preznačenie cesty 1. triedy I/9 od štátnej hranice
s ČR až po Bánovce nad Bebravou. Ak by sme chceli osadiť nové dopravné značenie, museli
by sme dať spracovať nový projekt značenia a postúpiť ho na posúdenie a následné
schválenie Krajskému dopravnému inšpektorátu v Trenčíne.
Poslankyňa JUDr. Ing. Vladimíra Barišová sa informovala o stave riešenia chodníka od
katolíckeho Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej po dom smútku.
Starosta informoval, že daný chodník je projektovo spracovaný a v najbližších dňoch by malo
byť vydané stavebné povolenie. Ďalej uviedol, že tento chodník je potrebné vybudovať,
nakoľko daný stav na cintoríne nie je dôstojný a vrhá zlé svetlo na obec.
Poslanec p. Zdenko Machara sa spýtal na možnosť riešenia výstavby vodovodu v lokalite
Brúsne a upozornil na poškodenie cestnej komunikácie v miestnej časti Brúsne.
Starosta obce uviedol, že spracovanie vodovodu je navrhnuté v Zmenách a doplnkoch č. 1
územného plánu obce Drietoma a musí prejsť procesom schvaľovania dotknutých orgánov.

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

Jaroslav Mego
starosta obce
Overovatelia:
T. Palko

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

Z. Machara

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