OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 6/2018

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. septembra 2018

overovatelia:
Ing. P. Filo
G. Kotrha

September 2018

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 6/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. septembra 2018 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 7 poslancov, a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Z poslancov sa ospravedlnil Ing. Michal Lacko a Andrej Gabrhel.
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, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún – august 2018
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 89/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 90/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. P. Filo
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová,Mgr. A.Michalcová, JUDr.M.Hrnčárik G.Kotrha, T.Palko, Ing.
T.Revay)
: 0
: 1 (Ing. P.Filo)
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G. Kotrha
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, JUDr.M.Hrnčárik, T.Palko, Ing.
Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (G.Kotrha)

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

Uznesenie č. 91/2018
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 starosta obce Jaroslav Mego.
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, projekty, ktoré obec realizuje a chce
realizovať, práce v obci, rekonštrukcia školskej kuchyne a priestorov telocvične ZŠ s MŠ
a plán kultúrnych akcií.

Uznesenie č. 92/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
Na žiadosť Základnej školy s materskou školou Drietoma o zmenu rozpočtu školskej jedálne
z bežných výdavkov na kapitálová v celkovej výške 4 000 € na zakúpenie nového elektrického
sporáka do zrekonštruovanej školskej kuchyne.

Uznesenie č. 93/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2018, presun
rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 4 000 €.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 94/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2018,
úprava výšky normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR pre ZŠ
s MŠ zvýšenie rozpočtu v sume 8.096,00 eur, zníženie rozpočtu v sume 100,00 eur.

K bodu 7 programu OZ
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún – august 2018
Hlavný kontrolór obce Drietoma Bc. Radovan Sáska predložil správu o výsledkoch kontroly za
obdobie jún – august 2018. V tomto období bola zameraná kontrola v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na nasledovné:
-Kontrola účtovných dokladov a faktúr v obci Drietoma na úplnosť ,správnosti finančných
dokladov a faktúr.
-Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v ŠJ pri ZŠ s MŠ Drietoma.
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Predmetom kontroly bolo hospodárenie školskej jedálne nakladanie s finančnými
prostriedkami, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s
majetkom obce v správe školskej jedálne.

Uznesenie č. 95/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly za obdobie jún - august 2018.

K bodu 8 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
8.1. Žiadosť p. Jozefa Gavendu bytom Trenčín, o odkúpenie časti pozemku par.č. 3311 pri
rodinnom dome č. 211. Žiadosť bola riešená na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 20.06.2018 a postúpená komisií pre výstavbu, územný plán a havárie.
Komisia pre výstavbu, územný plán a havárie navštívila p. J. Gavendu na predmetnej parcele
a dohodli sa na novom vypracovaní geometrického plánu, ktorý dá vypracovať obec Drietoma
a navrhla výmenu pozemkov v rovnakej výmere s čím aj p. J. Gavenda súhlasil.

Uznesenie č. 96/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zámenu pozemkov medzi obcou
Drietoma s p. Jozefom Gavendom v rovnakej výmere. Geometrické zameranie dá
vypracovať obec Drietoma.
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A. Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko,
Ing.T.Revay)
: 0
: 1 (JUDr.M.Hrnčárik)

8.2. Žiadosť p. Jany Kotlárikovej, Drietoma č. 45 o uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom
zapísania odkúpenej časti obecného pozemku parc. č. 446, k.ú. Drietoma. Časť parc. č. 446
odkúpili ešte v roku 1999 k čomu je doložený pokladničný doklad, avšak vtedajší Okresný
úrad Trenčín, odbor Katastrálny pre nedostatky vklad do katastra nehnuteľnosti zastavil.
V určenej lehote nedostatky odstránené neboli a konanie bolo zrušené.

Uznesenie č. 97/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma súhlasí s prevedením časti obecného pozemku
pre p. Janu Kotlárikovú na základe pokladničného dokladu zo dňa 29. 04. 1999.
za
proti
zdržal sa

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

8.3. Žiadosť neziskovej organizácie Slnečný lúč so sídlom Trenčín o súhlasné stanovisko k
používaniu prístupovej cesty k zariadeniu pre seniorov, vyhradenie dvoch parkovacích miest
a využívanie vonkajších priestorov.
Keďže na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný riaditeľ neziskovej
organizácie Ing. Juraj Šuppa, dostal slovo aby poslancov a prítomných oboznámil s
fungovaním, zmenami, stavom a iným v zariadení.
Poslanec JUDr. Milan Hrnčárik sa zaujímal, prečo pri záujme obyvateľov obce Drietoma podľa
jeho informácii nebolo vyhovené s umiestnením, či ešte bude fungovať denný stacionár, alebo
len zariadenie s pobytovou formou. Iní poslanci sa pýtali na kapacitu zariadenia a voľných
miest, príp. koľko seniorov je ešte možne umiestniť, aké sú poplatky, zariadenie izieb, veľkosti
izieb atď. Viacerí poslanci vyjadrili nesúhlas s využívaním vonkajších priestorov detského
ihriska, ktoré je výhradne určené pre využívanie deťmi zo ZŠ a MŠ.

Uznesenie č. 98/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje používanie prístupovej cesty
k zariadeniu pre seniorov a vyhradenie dvoch parkovacích miest na parkovisku pred
objektom zariadenia pre Slnečný lúč, n.o.
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A. Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko,
Ing.T.Revay)
: 1 (JUDr. M. Hrnčárik)
: 0
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Žiadosť neziskovej organizácie Slnečný lúč so sídlom Trenčín o zníženie nájmu za
nebytové priestory. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.08.2018. Priestory boli zrekonštruované
na vlastné náklady prevádzkovateľa. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá neposkytuje sociálnu
službu s cieľom dosiahnuť zisk.
Poslanec Ing. Tomáš Revay navrhol zníženie poplatku za m2/rok z pôvodne schválených 15 €
na 10 € za m2/rok.
Poslankyňa JUDr. Vladimíra Barišová ku ktorej sa pridala aj poslankyňa Mgr. Adriana
Michalcová navrhla poplatok 5€/m2/rok s úpravou zmluvy od 1.10.2018.

8.4.

Uznesenie č. 99/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zníženie nájmu pre neziskovú
organizáciu Slnečný lúč so sídlom Trenčín na 5 €/m2/rok s platnosťou od 01.10.2018.
za
proti
zdržal sa

: 5 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A. Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko)
: 0
: 2 (JUDr. M.Hrnčárik, Ing. T.Revay)

8.5. Žiadosť p. Márie Michalcovej, Drietoma č. 438 o výmenu rodinného domu za iný, mimo
obce Drietoma.

Uznesenie č. 100/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Márie Michalcovej,
Drietoma č. 438 o výmenu jej rodinného domu za iný mimo obce Drietoma.

8.6. Žiadosť p. Jána Bulka, Drietoma č. 388 o poskytnutie mesačného príspevku na úhradu
mesačných poplatkov za pobyt v zariadení sociálnych služieb ,, Slnečný lúč,, nakoľko jeho
starobný a vdovský dôchodok je nedostatočný na pokrytie týchto nákladov.

Uznesenie č. 101/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Jána Bulka,
Drietoma č. 388 o poskytnutie mesačného príspevku na úhradu mesačných poplatkov
za pobyt v zariadení sociálnych služieb Slnečný lúč n.o.

8.7. Žiadosť p. Juraja Stopku, Drietoma č. 344 o odkúpenie časti obecných pozemkov parc.č.
167/1 parc. č. 4953/1 a parc č. 4972, aby na rovinatej časti vyšiel stavebný pozemok vo
výmere cca 450m2. Poslanci sa dohodli posunúť túto žiadosť na ďalšie riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva, nakoľko, ak by sa obec rozhodla že daný pozemok je prebytočný
a chcela by ho predať – musel by sa pozemok riadne zamerať, aby sa vedelo čo presne sa
bude predávať (m2 a cena). V čase konania obecného zastupiteľstva nebolo zrejmé koľko m2
by sa malo predávať a či vôbec bude tento pozemok ako prebytočný majetok obce a preto
poslanci doporučili túto žiadosť posunúť na ďalšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 102/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma odkladá žiadosť p. Juraja Stopku, Drietoma č.
344 na nasledujúce riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 5 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A. Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, Ing. T.Revay)
: 0
: 2 (JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko)

8.8. Oznámenie p. Emílie Kuklovej, Drietoma č. 81 o odmietnutí zaplatiť daň z nehnuteľnosti
na rok 2018, pokiaľ sa bude v blízkosti ich domu nachádzať firma Sojaprodukt Drietoma.

Uznesenie č. 103/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie oznámenie p. Emílie Kuklovej,
Drietoma 81, že nezaplatia daň z nehnuteľnosti za rok 2018.

8.9. Starosta obce Drietoma p. Jaroslav Mego prečítal vyjadrenie, námietky a pripomienky
začatému územnému konaniu a nesúhlas rodiny Kuklovej, Drietoma č. 81 k umiestneniu
parkoviska. K tomu starosta p. Jaroslav Mego uviedol, že uvedené konanie je v kompetencii
stavebného úradu.

5

Uznesenie č. 104/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie vyjadrenie p. Emílie Kuklovej,
Drietoma 81 k začatému územnému konaniu umiestnenia parkoviska.

K bodu 9 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
V tomto bode sa o slovo prihlásila p. Emília Spačková, ktorá sa vrátila už k preberanej téme
Denného stacionára, po novom Zariadenie pre seniorov. Do diskusie ohľadne zariadenia pre
seniorov sa zapojili ostatní poslanci i prítomní občania. Všetci sa zhodli, že vítajú takéto
zariadenie, no chýba im väčšia informovanosť a komunikácia zo strany prevádzkovateľa.
Seniori, ktorí navštevovali denný stacionár sú po komunikácii s prevádzkovateľom v tom, že
denný stacionár budú môcť navštevovať i naďalej, čo však forma zariadenia s pobytovou
formou neumožňuje. Na tomto základe si p. Spačková myslí, že prevádzkovateľ týchto
občanov zavádza.
17.55. odchádza hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska
Starosta obce p. Jaroslav Mego sa opýtal prítomnej p. Emílie Bátovskej či bol na evanjelickom
cintoríne namontovaný automat na sviečky. p. Bátovská naopak chcela vedieť, či je možné
realizovať v priestoroch evanjelického cintorína kompostér. Starosta obce odpovedal, že obec
Drietoma je zapojená do výzvy v rámci Mikroregiónu na dodanie kompostérov do domácnosti
a obecné priestory.
Rôzne
V tomto bode všetkých prítomných starosta obce p. Jaroslav Mego predniesol správu
o uskutočnených prácach a kultúrnych akciách v obci, o práve prebiehajúcich i plánovaných:
- v budove základnej školy s materskou školou v bloku B, počas letných prázdnin prebiehalo
odstránenie havarijného stavu kanalizačnej siete
- na rekonštrukciu ulice Biskupskej a vybudovanie chodníka bolo 5.9.2018 vydané stavebné
povolenie, ktoré ešte nie je právoplatné
- počas letných mesiacoch bola realizovaná rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične
ZŠ s MŠ Drietoma
- prebieha rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Drietoma
- rekonštrukcia prívodného vodovodného rádu
- čakáme na vyhodnotenie výzvy k zbernému dvoru v Drietome
- Envirofond – Na zateplenie fasády školy v bloku B je podaná žiadosť a prebieha verejné
obstarávanie, aby sme mali podklady pripravené v prípade úspešnosti
- Enfirofond – Obec ma možnosť zapojiť sa do výzvy na nákup multifunkčného vozidla, ktorý
by výrazne pomohol v obci, keďže podľa prijatej zmeny budú odstraňovať nedostatky na
chodníkoch správcovia miestnych komunikácií. Tí budú zodpovedať i za škody, ktoré vzniknú
v dôsledku znečisteného alebo zľadovateného chodníka.
- momentálne prebieha realizácia kamerového systému v Drietome
- v letných mesiacoch bol osadený závlahový systém futbalového ihriska v Drietome
- konal sa 58. ročník Kopaničiarskych slávnosti
- organizovali sme 20. Drietomský festival dychových hudieb a 3. ročník Prehliadky detských
folklórnych súborov
- starosta obce Drietoma sa zúčastnil na oslave písomnej zmienky obce Kostolná-Záriečie a
na oslavách založenia požiarneho zboru Chocholná-Velčice
- prebehlo cvičenie DHZ obce Drietoma v časti Branné a účasť na hasičských pretekoch
Chocholná- Velčice
- stále nie sú doriešené vjazdy do dvorov na hornom konci cez problémové miesta pridlažby
popri ceste prvej triedy
- prebiehajú prípravy volieb do orgánov samosprávy obcí – starostov a poslancov do OZ
- z ministerstva financií sme dostali dotáciu vo výške 10. 000 eur na rekonštrukciu
a odvlhčenie obecného úradu, ktorá musí byť vyčerpaná do konca roka 2018
- Protipovodňové opatrenia sú stále v riešení. Na Okresný úrad Trenčín bol podaný projekt
protipovodňovej ochrany obce Drietoma pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
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- Na žiadosť obecného úradu Drietoma nám firma ZTS Elektronika SKS s.r.o. zaslala
štatistické údaje merania rýchlosti osadeného merača na ceste I/9 o počte vozidiel
prechádzajúcich obcou Drietoma za mesiac apríl. Merač počas mesiaca nameral cca 27 000
vozidiel v oboch smeroch je osadený na ceste I/ oproti ŽŠ s MŠ.
Poslanec Ing. Tomáš Revay v tomto bode oboznámil prítomných o možnosti zapojiť sa do
výzvy ,,Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu
poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni"
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27 s termínom do 20.12.2018.
Ako objekt na obnovu navrhol budovu bývalej materskej školy v areáli ihriska, ktorá by po
rekonštrukcii mohla slúžiť na zariadenia pre seniorov.

Uznesenie č. 105/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma poveruje starostu obce, aby v prípade, že obec
spĺňa podmienky výzvy na podporu poskytovania sociálnych služieb (kód výzvy: IROPPO2-SC211-2018-27) predložil v stanovenom termíne žiadosť o nenávratný finančný
príspevok za účelom vybudovania denného stacionára v budove bývalej materskej
skôlky.
za
proti
zdržal sa

: 1 (T.Revay)
: 0
: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A. Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, Ing. JUDr.
M.Hrnčárik, T.Palko)

Poslankyňa JUDr. Ing. Vladimíra Barišová pozvala všetkých na blížiacu sa akciu pre deti
,, Cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa bude konať 23.09.2018 od 14,00 hod. Pre deti sú
pripravené stanovištia s rozprávkovými postavičkami a úlohami.
S blížiacimi hodmi v obci Drietoma, ktoré budú koncom mesiaca november v krátkosti so
starostom obce s p. Jaroslavom Megom prešli zabezpečenie účinkujúcich na tejto
pripravovanej kultúrnej akcii.
Ing. Tomáš Revay sa na záver informoval v akom štádiu sú žiadosti o odpredaj obecných
pozemkov medzi obcou Drietoma a obcou Kostolná – Záriečie. Všetkým žiadateľom bola
zaslaná odpoveď so stanoviskom a cenou z komisie finančnej, správy majetku a pohľadávok.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Ing. P Filo

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

G.Kotrha

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