OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 1/2019

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 14. februára 2019

overovatelia:
M. Vaňo
Z. Machara

Február 2019

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 1/2019
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 14. februára 2019 o 16,30 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 9 poslancov 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 a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

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

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Prevod správy dlhodobého hmotného majetku stavby
Príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „WIFI pre Teba“
9. Príprava inventarizácie majetku obce
10. Žiadosti právnických a fyzických osôb
11. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
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 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
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M. Vaňo
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
: 1 (M.Vaňo)

Z. Machara
za
proti
zdržal sa

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

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

Uznesenie č. 3/2019
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 dvakrát,
15.01.2019 a 07.02.2019. Na zasadnutiach obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických
a právnických osôb, ktoré boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia, práce v obci,
žiadosti k zmenám a doplnkom územného plánu a plán kultúrnych akcií plánovaných v obci.

Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Hlavný kontrolór Bc. R. Sáska spracoval a poslal Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Drietoma mailom všetkým poslancom obecného zastupiteľstva.

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
pravidlách,
- č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Finančné kontroly:
-Kontrola nakladania s fin. prostriedkami obce za obdobie 2 polrok 2017 a 1.polrok 2018
-Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ Drietoma za obdobie 2. polrok
2017 a 1. polrok 2018

3

-Kontrola čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou Drietoma v r. 2017

Ostatné kontroly:
-Kontrola riadiacich dokumentov v obci Drietoma
-Kontrola stavu inventarizácie v obci Drietoma
-Kontrola plnenia uznesení OZ za r. 2018
-Kontrola vyrubovania daní a poplatkov v obci Drietoma
-Kontrola hospodárenia a nakladania s fin prostriedkami v ŠJ pri ZŠ s MŠ Drietoma.

Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Drietoma za rok 2018.
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 7 programu OZ
Prevod správy dlhodobého hmotného majetku stavby
V roku 2018 sa vykonali v budove Základnej školy s materskou školu Drietoma dve veľké
rekonštrukcie. Tento majetok je potrebné previezť do majetku školy.

Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Drietome, schvaľuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Drietoma, prevod správy dlhodobého hmotného majetku stavby:
„Rekonštrukcia vnútorného vodovodu, kanalizácie, zdravotechniky“ Základná škola
s MŠ Drietoma v obstarávacej cene 104 082,95 eur na Základnú školu s materskou
školou, Drietoma 453 od 1.3.2019
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. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Drietome, schvaľuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Drietoma, prevod správy dlhodobého hmotného majetku stavby:
„Rekonštrukcia strechy, sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí“
Základná škola s MŠ Drietoma v obstarávacej cene 112 799,59 eur na Základnú školu
s materskou školou, Drietoma 453 od 1.3.2019
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 8 programu OZ
Príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPII2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu , ako Sprostredkovateľský orgán
pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, vyhlásil výzvu č. OPII2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“.Obec Drietoma sa zapojila do tejto výzvy a v prípade
úspešnosti by voľná wifi bola dostupná v škole, na námestí, detskom ihrisku, futbalovom
ihrisku, v prístavbe kultúrneho domu a v Obecnom úrade.
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Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „WIFI pre Teba“
v rámci výzvy SO OPII, cez operačný program Integrovaná infraštruktúra pod kódom
výzvy: OPII-2018/7/1-DOP, so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, so spolufinancovaním realizovaného projektu vo výške maximálne
750,00 €.
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 9 programu OZ
Príprava inventarizácie majetku obce
Uznesenie č. 9 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje členov ústrednej inventarizačnej
komisie:
predseda komisie: Ivana Struhárová,
členovia komisie: Jaroslav Mego a Mgr. Radovan Sáska.
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. 10 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje členov čiastkovej inventarizačnej
komisie:
predseda komisie: Ing. Peter Filo,
členovia komisie: Zdenko Machara, Anna Miklášová, Igor Bilčík, Jana Pálešová.
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
Žiadosti právnických a fyzických osôb
10.1. na obecný úrad bol doručený list rodiny Kuklovej 1., s výzvou na zastavenie agresívneho
chovania a fyzického napádania p. Pavla Kuklu osobou Daniel Harušťák – majiteľ firmy
Sojaprodukt s.r.o. Drietoma 2., zabezpečenie, odstránenia, presťahovanie výrobnej prevádzky
Sojaprodukt s.r.o. z obytnej zóny
Obecný úrad Drietoma k výzve na zastavenie agresívneho chovania a fyzického napádania p.
Pavla Kuklu osobou Daniel Harušťák – majiteľ firmy Sojaprodukt s.r.o. Drietoma požiadala
listom Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne o výsledok šetrenia, ktorý by pomohol zaujať
objektívny postoj k danému problému. Odpoveďou z Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne
nám bolo oznámené, že vec bola prešetrená v priestupkovom konaní a tento priestupok bol
predložený na Okresný úrad Trenčín, Odbor všeobecnej vnútornej správy, odkiaľ nám
vyrozumenie zatiaľ doručené nebolo.
Uznesenie č. 11 /2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výzvu pani Emílie Kuklovej a pána Pavla Kuklu
st.
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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10.2. Rodina Kuklová doručila na obecný úrad Drietoma vyjadrenie sa k veci
OcÚDr/2018/708-1673/Ko zo dňa 17.01.2019 o začatí konania o odstránení stavby,
nariadenie ústneho konania. V tomto oznámení žiadajú bezodkladne odstrániť spevnenú
plochu v celom rozsahu a odstránenie výrobného zariadenia, kontajnerov, paliet, nástrojov,
ktoré súvisia v výrobným procesom, na pozemku KN-C parc.č. 492, k.ú. Drietoma.
Starosta obce uviedol, že k odstráneniu stavby bol zvolaný stavebným úradom v Drietome
Štátny stavebný dohľad a je celá vec v kompetencii stavebného úradu.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyjadrenie pani Emílie Kuklovej a pána Pavla
Kuklu st. k veci opakovaného oznámenia o začatí konania o odstránení stavby,
nariadenie ústneho konania.
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

10.3. Žiadosť Ing. Pavla Kuklu o zrušenie resp. odstúpenie od schválenia parkoviska na
pozemku KN-E parc. č. 4953/7 podľa geometrického plánu č. 104/14 na pozemku
novovytvoreného par. č. 3482/51 v k.ú. Drietoma. Starosta obce uviedol, že celá vec sarieši
a je v plnej kompetencii stavebného úradu.
Uznesenie č. 13 /2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ing. Pavla Kuklu o zrušenie
schválenia vybudovania parkoviska.
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

10.4. Žiadosť p. Márie Slušnej o poskytnutie pravidelného mesačného príspevku na úhradu
mesačných nákladov za pobyt v zariadení sociálnych služieb Slnečný lúč n.o. v Drietome.
Obec musí dodržiavať zákon o nakladaní s finančními prostriedkami a musí sa riadiť
s platnými predpismi a nariadeniami, ktoré danú žiadosť nedovoľujú riešiť tak, ako p. Slušná
žiada.
Uznesenie č. 14 /2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Márie Slušnej o poskytnutie
pravidelného mesačného príspevku.
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

10.5. Na decembrovom zasadanutí obecného zastupiteľstva bol prednesený list od p. Mgr.
Jozefa Blažeja o náhrade škody a návrhu nájomnej zmluvy za užívanie jeho pozemkov cez
ktoré je vybudovaný prívodný vodovodný rad. Starosta uviedol, že stavba bola budovaná
v rokoch 1975, bolo na ňu vydané riadne stavebné povolenie a bola skolaudovaná.
27.1.2018 obecný úrad Drietoma odpovedal Mgr. Jozefovi Blažejovi písomne., ten však
doporučený list neprevzal v odbernej lehote.
Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o neprevzatí listu p. Mgr. Jozefovi
Blažejovi.
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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10.6. Žiadosť p. Kataríny Gorčíkovej, Andrey Gabrhelovej a Daniely Palkovej o poskytnutie
nebytových priestorov v obci Drietoma, voľnú miestnosť s prístupom k WC. V Priestoroch by
chceli vytvoriť klub pre deti, ako miesto, kde by deti s matkami mohli zmysluplne tráviť čas.
Starosta obce navrhol stretnutie so žiadateľkami, aby zistil podrobnosti fungovania takéhoto
klubu, kto by bol zodpovedná osoba atď.
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Kataríny Gorčíkovej, Andrey
Gabrhelovej a Daniely Palkovej o poskytnutie nebytových priestorov v obci Drietoma.
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

10.7. Žiadosť ŠKK Veselý Vidiek o pripojenie na kanalizáciu k domu súpisné číslo č. 195, na
parcele KN C - parc. č. 3/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 337 m2,
vo vlastníctve obce Drietoma, ktorú ma združenie v súčastnosti v prenájme za účelom
prevádzkovania verejnej posilňovne. Starosta obce uviedol, že preverí možnosť napojenia a
výšku nákladov na realizáciu kanalizačnej prípojky.
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ŠKK Veselý Vidiek o pripojenie na
obecnú kanalizáciu budovu súp.č. 195, ktorá slúži ako posilňovňa.
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

10.8. Žiadosť p. Bibiány Kvasnicovej o riešenie neprispôsobilých občanov Drietomy v časti
Brúsne. Ide o p. Adelu Miklášovú, Renátu Miklášovú a Milana Mikláša, ktorí neustále vulgárne
urážajú okolitých susedov, zabraňujú a odháňajú ľudí i turistov od obecnej studne. Vulgárne
napádajú aj deti, ktorí sa v blízkosti hrajú a vozia na bicykloch.
Menovaných navštívi starosta obce a ak sa po jeho rozhovore s nimi nič nezmení, bude
zvolaná a vyslaná na riešenie komisia na ochranu verejného poriadku.
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p, Bibiany Kvasnicovej o vyriešenie
neprispôsobilých občanov v miestnej časti Brúsne.
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

10.9. Žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma č. 673 o odpustenie poplatkov za komunálny
odpad a daň z nehnuteľnosti za rok 2019.
K žiadosti doložil potvrdenie o štúdiu na Technickej univerzite Tomáša Baťu v Zlíne zo dňa
08.01..2019 a potvrdenie Českej správy sociálneho zabezpečenia o poberaní sirotského
dôchodku po smrti obidvoch rodičov.

Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma
673 o odpustenie poplatkov za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti za rok 2019
v plnej výške.
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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K bodu 11 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
Ako prvý vystúpil zo stolnotenisového klubu EURO Drietoma p. Ľuboš Surovský, ktorý žiadal
vysvetlenie prečo mu bola vypovedaná zmluva s obcou Drietoma o nájme nebytových
priestorov telocvične v budove Základnej školy s materskou školou Drietoma.
O novej zmluve jednal s riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Mgr. Andreou
Polhorskou, ktorej ponuka je pre neho neprijateľná. Starosta obce ako i celé zastupiteľstvo
k danému uviedli, že v žiadnom prípade rozviazanie nájomnej zmluvy nie je smerované k
obmedzeniu, alebo likvidácii činnosti stolnotenisového klubu EURO Drietoma. Obec žiada,
aby všetky spolky, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v priestoroch Základnej školy boli zmluvne
dohodnuté s vedením školy, ktorá ma za prevádzku školy plnú zodpovednosť.
p. Emília Spačková uviedla, že by bolo potrebné na katolíckom cintoríne vybudovať chodník,
ktorý by prepojil kostol s domom nádeje. Starosta obce uviedol, že s týmto názorom sa plne
ztotožňuje a v budúcnosti sa týmto problémom bude musieť obecné zastupiteľstvo zaoberať.
p. Kuklová opäť vystúpila so susedským problémom, ktorý je medzi jej rodinou a firmou
Sojaprodukt. Uviedla, že sú neustále obťažovaní hlukom a búchaním vo firme Sojaprodukt.
Namietala, že p. Harušťak sa do troch rokov vysťahuje a svoj sľub nedodržal.
Starosta obce uviedol, že s daným problémom sa obec intenzívne zaoberá, boli niekoľkokrát
zvolané Štátne stavebné dohľady a s celým problémom pravidelne oboznamuje obecnú radu
a celé obecné zastupiteľstvo. Ďalej uviedol, že starosta obce nemôže rušiť alebo nejakým
spôsobom obmedzovať prevádzku, ktorá má právoplatné povolenie.
p. Kacko sa informoval o žiadosti adresovanej na obecný úrad o refundáciu nákladov na
výstavbu odtokového žľabu pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na hornom konci popri
potoku. Starosta obce p. Kackovi vysvetlil, že na uvedené práce a nákup materiálu obec
nevystavila objednávku a vykonané práce na úpravu kanála neboli konzultované ani
schválené obcou, obecným zastupiteľstvom a stavebným úradom. Obec takúto refundáciu
výdavkov nemôže realizovať, nakoľko sme viazaní zákonom o nakladaní s finančními
prostriedkami obce.
p. Eva Bečárová sa informovala aký postup bude pri riešení žiadostí o zmeny a doplnky
v územním pláne. Starosta obce podrobne informoval o postupe realizovania zmien a
doplnkov v územnom pláne.
Rôzne
V bode rôzne poslanec Ing. Peter Filo navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi obce Drietoma
Bc. Radovanovi Sáskovi. Úväzok hlavného kontrolóra je 0,2, čo je vzhľadom na náročnosť
a veľkosť obce nedostačujúci. Daný úväzok dovoľuje vykonať štyri kontroly. V uplynulom roku
bolo vykonaných desať kontrol rôzneho zamerania. V tomto roku sú v pláne ďalšie kontroly a
zákonom stanovené správy a stanoviská. V minulom období sa tento stav kompenzoval
schválením odmeny na konci kalendárneho roka, čo nie je v súlade so stanoveným predpisom
podľa zákona č. 369/1990Zb. § 18c ods. 5 – Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému
kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% mesačného platu hlavného
kontrolóra. Poslanec Ing. Peter Filo navrhuje 20% z platu, čo predstavuje 61 € brutto.

Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému
kontrolórovi obce Drietoma vo výške 20% z mesačného platu, s účinnosťou od
01.01.2019.
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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Poslankyňa JUDr. Vladimíra Barišová spracovala a predložila návrh na zmeny a doplnenie
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Drietoma schválených uznesením
obecného zastupiteľstva č. 6/2017 zo dňa 15.02.2017

Vzhľadom na novelizáciu zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a z dôvodu nevyhnutnosti
zachovania možnosti pre stanovenie zníženého nájomného v osobitných prípadoch, navrhla
nasledovné zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Drietoma schválených
uznesením obecného zastupiteľstva č.6/2017 zo dňa 15.2.2017.
1.) Článok 9 ods. 3 písm. a) znie nasledovne:
„ a) nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu
alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu/7,“

/7,

Poznámka pod čiarou sa nemení.
2.) Článok 9 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie nasledovne:
„f) pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku
ako formy investičnej pomoci /8a“
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a
§ 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
3.) Z článku 16 ods. 7 prvá veta sa vypúšťajú slová „do vlastníctva“.
4. Článok 18 sa dopĺňa o odsek 5, ktorý znie:
„5. S prihliadnutím na nevyhnutnosť a vysokú nákladavosť poskytovanej služby môže byť pre
organizáciu uvedenú v odseku 3 obecným zastupiteľstvom stanovené nižšie nájomné ako
ustanovuje odsek 3.“
5. Článok 18 sa dopĺňa o odsek 6, ktorý znie:
„6. Odôvodnenosť postupu podľa odseku 5 musí organizácia dostatočne preukázať.“
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma
a nakladania s majetkom obce Drietoma.
za
proti
zdržal sa

schvaľuje

Zmeny

zásad

hospodárenia

: 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

Ďalšia výzva, ktorá vyšla z Úradu vlády SR je podpora rozvoja športu na rok 2019. V rámci
tejto výzvy môžeme žiadať o rekonštrukciu cvičebného priestoru telocvične, výmenu umelého
trávnika na multifunkčnom ihrisku, alebo vybudovanie atletickej dráhy.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v programe „Podpora rozvoja športu
na rok 2019“, so spolufinancovaním projektu vo výške najmenej 5 % z celkového
rozpočtu projektu.
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 p. Jaroslav Mego informoval prítomných o prácach v obci
 problematika triedeného odpadu
Starosta obce sa vyjadril k problematike komunálneho odpadu kde uviedol, že väčšina
občanov sa k triedeniu odpadu a k prírode stavia nezodpovedne a ľahkovážne
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Ďalej uviedol, že komunálny odpad navrhne v našej obci vyvážať jeden krát za mesiac
a v budúcnosti jeden krát za dva mesiace, nakoľko po vytriedení odpadu, ktorý je majetkom
každého vlastníka, komunálny odpad prakticky neexistuje.
Informoval poslancov, že štatisticky z odpadu vyvezeného z našej obce tvorí komunálny
odpad iba 5%, ostatné sú druhotné suroviny.
Poslanec p. Kukučka reagoval, že pred týmto krokom bude v obci potrebné vykonať
masívnu kampaň informovanosti občanov o nakladaní s odpadom.
 rekonštrukcia „Žabacej“ ulice,
Starosta obce navrhol ku schváleným rekonštrukciam miestnych komunikácii Riadok a
Kraľovany schváliť i rekonštrukciu ulice žabacej po kostol Evanjelickej cirkvi Augsburského
vyznania. Ako dôvod uviedol záujem vykonať opravu najviac využívaných miestnych
komunikácii v obci.
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Drietome schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie
na miestnu komunikáciu ,,Žabacej ulice“ po kostol evanjelickej cirkvi Augsburského
vyznania.
za
proti
zdržal sa

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

 správa o právnom vymáhaní nedoplatkov
V tomto bode starosta informoval, že stále pretrváva nedisciplinovanosť občanov v plnení
povinnosti v platbách na daniach z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Práve
pripravujeme dlhoročných neplatičov, ktorých sme nútení riešiť exekučným vymáhaním.
 pripojiteľnosť kanalizácie
Na požiadanie obecného úradu bol doručený počet odberných miest napojených na
verejnú kanalizáciu k 11.02.2019. Podľa evidencie Trenčianskych vodárni a kanalizácií je
na verejnú kanalizáciu pripojených 347 domácností v obci Drietoma.
 obecná opekačka
Starosta obce informoval prítomných poslancov o plánovanej obecnej opekačke spojenej
s turistikou po okolitých miestnych častiach dňa 18.05.2019.
 lyžovačka Kubinská hoľa
Dňa 02.03.2019 je plánovaná lyžovačka na Kubínsku hoľu. Na túto lyžovačku je
prihlásených 54 ľudí.
 zabíjačka – fašiangové posedenie 16.02.2019
Starosta oboznámil poslancov a prítomných o prebiehajúcej príprave obecnej zabíjačky,
ktorá sa uskutoční 16. 02 2019 v prístavbe kultúrneho domu. Všetkých poslancov požiadal
o pomoc a zároveň všetkých pozval na posedenie pri zabíjačkových špecialitách za ľudovej
hudby Huncúti.
 výročná správa DHZ obce
06.02.2019 sa v prístavbe kultúrneho domu konala výročná schôdza DHZ za účasti 9
členov zo 16,
plus hostia z DHZ Chocholná-Velčice a Ivanovce. Do DHZ boli navrhnutí a zvolení Pavol
Vlna, Ján Ondris ml., Michal Fárik, Lukáš Gorčík. Veliteľ DHZ Luboš Liška predniesol
správu o činnosti za rok 2018.
 obecný úrad
Na obecnom úrade prebieha asanácia omietka kvôli nadmernej vlhkosti v prízemných
priestoroch budovy obecného úradu.
 Cyklocesta
Starosta uviedol, že prebiehali konzultácie na Krajskom úrade odbor dopravy o možnom
trasovaní cyklocesty, ktorá by spojila obec Drietoma so Starým Hrozenkovom. Toto
trasovanie bude potrebné zapracovať do úzenného plánu.
 kompostéry
Obec organizovala dňa 30.11.2018 a 18.12.2018 prednášku ,,Kompostujeme v
kompostéroch, v rámci projektu ,,Kompostujeme v bielokarpatsko – trenčianskom
mikroregióne“
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Účasťou na týchto prednáška získa každý občan kompostér do domácnosti. Tie sa budú
vydávať na podpis v najbližších dňoch, pri vhodných poveternostných podmienkach.
 kamerový systém
Vyšla výzva na zníženie a potlačenie kriminality. V rámci tejto výzvy by starosta obce rád
doplnil kamerový systém je v obci, ktorý je z časti vybudovaný.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Drietome schvaľuje spolufinancovanie projektu v oblasti
kriminality, na dobudovanie kamerového systému v obci Drietoma vo výške najmenej
20% z celkových výdavkov projektu.
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

Ministerstvom financií Českej republiky bol obecný úrad Drietoma kontaktovaný
a upovedomený o vlastníctve nehnuteľnosti v obci Vyškovec parc. č. 9352/1 vo výmere
350m2 a parc. č. 9352/31 vo výmere 20m2 a v obci Starý Hrozenkov parc.č. 9368/1 vo
výmere 29m2, parc. č. 9368/2 vo výmere 9m2 a parc.č. 9368/12 vo výmere 3m2. Starosta
obce navrhol previezť majetok obce Drietoma na obec Vyškovec a Starý Hrozenkov. Pre obec
Drietoma sú tieto parcele neupotrebiteľné.
Poslankyňa Ing. Zuzana Križanová PhD. navrhla kontaktovať majiteľa výkupu papiera s
požiadavkou zmeny miesta výkupu papiera na hornom konci. Tu prebieha výkup papiera na
autobusovej zastávke pri hlavnej cesty, čo z bezpečnostného hľadiska nie je vhodné miesto.
Nové miesto navrhuje pri bytovkách na hornom konci pri potoku.
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval ako sú doriešené a či sa vôbec riešili vjazdy do
dvorov na hornom konci cez problémové miesta pridlažby popri ceste prvej triedy.
Ďalej poznamenal, že v miestnej časti Brúsne neustále nesvieti verejné osvetlenie na
zastávke pri ceste prvej triedy I/9.
Starosta uviedol, že verejné osvetlenie vzhľadom na to, že ide o práce vo výškach sa bude
opravovať až pri priaznivých poveternostných podmienkach.
Vjazdy na hornom konci do dvorov cez problémovú pridlažbu sú naprojektované a riadne
povolené avšak pre nedostatok finančných prostriedkov sa realizácia zatiaľ odkladá.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
M. Vaňo

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

Z. Machara

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