OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 3/2018

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 18. apríla 2018

overovatelia:
T. Palko
Ing. T. Revay

Apríl 2018

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 3/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 18. apríla 2018 o 16,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu v Drietome

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta
obce. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa poslanci Mgr. A. Michalcová, A.
Gabrhel a poslanec Ing. M. Lacko príde neskôr.
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
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Úprava rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, 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. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
T . Palko
za
proti
zdržal sa

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

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

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce p.
J. Mego.

Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
16:07 príchod poslanca Ing. M. Lacka

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. 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 a plán kultúrnych akcií.

Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Úprava rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2018,
úprava výšky normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR pre ZŠ
s MŠ Drietoma v sume -39.420,00 €.
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2018
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 72.400,00 €.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 7 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
7.1. Upozornenie prokurátora 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 schválené
uznesením obecného zastupiteľstva obce Drietoma č. 91/20147 zo dňa 14.08.2014.
Upozornenie na odstránenie porušenia ustanovenia § 36 ods. 7 písm,. c) zákona č. 442/2002
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Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Do najbližšieho konania obecného zastupiteľstva je potrebná úprava, oprava všeobecne
záväzného nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, nakoľko toto upozornenie bolo doručené
na Obec Drietoma 29.03.2018 a do konania obecného zastupiteľstva 18.04.2018 sa úprava
nestihla zrealizovať.

Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie Upozornenie 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.

7.2. Základná škola s materskou školou v Drietome má záujem zapojiť sa do Výzvy na
zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-P01/2016/DOP 1.1.1-01 „V Základnej škole
úspešnejší“
Základné školy môžu tieto finančné prostriedky využiť na vytvorenie pracovných miest pre
asistentov učiteľa, pedagogických asistentov či inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, školský
psychológ, sociálny pedagóg). Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k
vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovnovzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predloženie
žiadosti o nenávrátný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
"Každí iní a predsa rovní" v rámci výzvy "V základnej škole úspešnejší", cez operačný
Program Ľudské zdroje pod kódom výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, so
zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
so spolufinancovaním realizovaného projektu vo výške maximálne 4 500,00 €.
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
: 0

7.3. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy obce Drietoma s manželmi Piknovými, Drietoma č.
718. Pán A. Pikna s manželkou sú vlastníkmi pozemku parc.č. 3025/3 zapísaného na LV č.
2229 v k.ú. Drietoma. Navrhujú uzavretie kúpnej zmluvy týkajúcej sa odpredaja časti pozemku
parc.č. 3025/3 vo výmere 116m2 za cenu 40 €/m2 . Predmetná časť ich pozemku je využívaná
obyvateľmi obce ako prístupová komunikácia, je tam obecný vodovod a sú plánované ďalšie
inžinierske siete.

Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie návrh p. Antona Piknu
s manželkou, Drietoma č. 718 na uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemky v ich
vlastníctve, ktoré sú využívané vo verejnom záujme.

7.4. Žiadosť p. Michala Borota, Drietoma č. 394 o odkúpenie obecného pozemku k.ú.
Drietoma parc. č. 3130/3,druh pozemku záhrada o výmere 210 m2.
Dôvodom odkúpenia je skutočnosť, že parcelu rodina dlhodobo užíva, stará sa o ňu a platia
zaň aj daň z nehnuteľnosti.
Zverejnenie zámeru o odpredaj pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce Drietoma 28.03.2018 až do konania obecného zastupiteľstva, vrátane tohto dňa.
Pánovi Jozefovi Borotovi s manželkou Máriou Borotovou, Drietoma č. 394 bolo uznesením č.
81/2017 a uznesením č. 82/2017 schválený odpredaj pozemku parc. KN-C č. 3130/3, druh
pozemku záhrady vo výmere 210 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú.
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Drietoma za cenu 12€/m2. Na základe skutočnosti, že p. Mária Borotová zomrela pred
uskutočnením zápisu do katastra nehnuteľností a kataster rozhodol o zamietnutí konania
o návrhu na vklad.

Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 81/2017 schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Drietoma dňa 26. 06. 2017 o odpredaj pozemku pre p. Jozefa
Borota a p. Máriu Borotovú za cenu 12 €/m2.
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
: 0

Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 82/2017 schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Drietoma dňa 26. 06. 2017 o odpredaj pozemku parc. KN-C č.
3130/3, druh pozemku záhrady vo výmere 210 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve
obce Drietoma v k.ú. Drietoma.
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
: 0

Obecná rada navrhla cenu 12 €/m2

Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
(osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
obce Drietoma a to konkrétne:
- parcela KN-C č. 3130/3, druh pozemku záhrady vo výmere 210 m2 vedenej na LV č. 1
vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma p. Michalovi Borotovi z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že uvedená parcela je
pre obec neupotrebiteľná, obec pozemok nevyužíva a nemá naň ani prístup, nakoľko
uvedená parcela je za rodinným domom vo vlastníctve rodiny Borotovej. Rodina
Michala Borota, Drietoma 394 sa o pozemok niekoľko rokov stará a pozemok dlhodobo
využíva ako záhradu. Zámer obce o odpredaj pozemku osobitným zreteľom bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 28. 3. 2018 do dňa konania
obecného zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
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
: 0

Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 3130/3, druh pozemku
záhrady vo výmere 210 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú.
Drietoma pre p. Michala Borota:
1. za cenu 12 €/m2 ,
2. geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, návrh na vklad
a všetky náklady spojené s predajom si žiadateľ bude hradiť na vlastné náklady.
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
: 0
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7.5. Žiadosť firmy Darapol, s.r.o. so sídlom v Čadci o umiestnenie samoobslužného
predajného pultu na predaj náplní do kahancov na miestnych cintorínoch. Cena 4-dňovej
sviečky je 1€ (doba horenia 4 dni).
Predajný pult nevyžaduje elektrickú prípojku. Rozmer pultu je 0,40m x 0,80 m x max. 1,20 m.
Náklady na umiestnenie a prevádzku by znášala spoločnosť Darapol. s.r.o.

Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť spoločnosti DARAPOL, s.r.o.,
J. Kráľa 2591, 02201 Čadca o umiestnenie samoobslužného predajného pultu na predaj
náplní do kahancom na cintorínoch v Drietome.
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
: 0

7.6. Žiadosť p. Jarmily Mlčúchovej, Drietoma č. 617 o schválenie výpomoci financovania
plastových okien na ich rodinnom dome. K žiadosti priložili potvrdenia o príjmoch.

Uznesenie č.

42/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť p. Jarmily Mlčúchovej,
Drietoma 617 o poskytnutie výpomoci na financovanie plastových okien v rodinnom
dome, nakoľko obec nemôže investovať do cudzieho majetku.
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
: 0

7.7. List a žiadosť rodiny Kuklovej, Drietoma č. 81, o podanie konkrétnej informácie vo veci
prijatých opatrení riešenia petície podanej na obecný úrad dňa 28.12.2017 prejednávanej na
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.02.2018. Ide o problém s firmou Daniel
Harušťák – Sojaprodukt s.r.o, ktorá susedí s rodinou Kuklovou. Petícia bola spísaná za
odstránenie a zrušenie výrobnej prevádzky Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o. v liste rodina
Kuklová uvádza, že ich p. Daniel Harušťák neustále obťažuje.

Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie informáciu podanú listom p.
Emílie Kuklovej, Drietoma 81.
7.8. Žiadosť občianskeho združenia AURO Autizmus a Rodina so sídlom Drietoma č. 272
o príspevok z rozpočtu obce na činnosť, ktorá je zameraná na poradenstvo pre rodičov detí
s poruchou autistického spektra a prednáškovú činnosť v oblasti autizmu a permakultúry

Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť o poskytnutie príspevku
z rozpočtu obce pre občianske združenie AURO AUtizmus a ROdina, Drietoma 272, IČO:
5108635 v sume 100,- € na činnosť.
za
proti
zdržal sa

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

7.9. Žiadosť Občianskeho Združenia pod Techonovicou, so sídlom Drietoma č. 734
o pridelenie dotácie pre rok 2018 s sume 800 € na podporu splnenia cieľov. Cieľom združenia
je vytváranie lepších podmienok pre život občanov miestnej časti Brúsne (upratovanie
miestnej časti Brúsne v okolí komunikácie I/9 po výstavbu rodinných domov, stavanie mája,
25. výročie vysvätenie kríža)
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Rozpočet na rok 2018 je schválený a občianske združenie si môže podať žiadosť v priebehu
roka na pridelenie dotácie z rozpočtu na rok 2019.
Obecná rada navrhla príspevok pre rok 2018 vo výške 100 €.

Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje poskytnutie dotácie pre rok 2018
občianskemu združeniu – Združenie pod Techonovicou, 913 03 Drietoma 734, IČO:
51425858 na zachovanie, regeneráciu, ochranu a rozvoj územia, na zlepšenie stavu
životného prostredia a na zachovanie kultúrneho dedičstva: upratovanie časti
Brúsneho v okolí komunikácie od cesty I/9 po výstavbu rodinných domov, stavanie
mája, 25. výročie vysvätenia kríža, v sume 100,- €.
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
: 0

7.10. Starosta obce p. Jaroslav Mego informoval prítomných o záujme Trenčianskeho
samosprávneho kraja získať do svojho vlastníctva parcely č. 35/1, 35/4, 35/5, nachádzajúce
sa v k.ú Drietoma vedené na liste vlastníctva č. 2332 vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu. Obec Drietoma s počtom obyvateľov 2251 už dlhodobo zápasí
s problematikou budovania kultúrneho domu v obci, nakoľko napriek vyššie uvedenému počtu
obyvateľov v obci absentuje primeraný kultúrny stánok. Zámer obce vybudovať nový kultúrny
dom naráža na problém jeho umiestnenia resp. výberu vhodných pozemkov z dôvodu ich
dostupnosti pre občanov obce z jej jednotlivých častí a taktiež s prihliadnutím k charakteru
zamýšľaného objektu (sme toho názoru, že objekt určený na kultúrne a spoločenské využitie
sa má nachádzať v centrálnej časti obce). Predmetné pozemky už od dávnych čias historicky
tvorili centrálnu časť obce a je preto úplne logické, že v takejto časti by pozemky nemali zostať
nevyužité, ale mali by slúžiť na umiestnenie objektov slúžiacich na uspokojovanie verejnoprospešných cieľov napríklad v oblasti školstva, kultúry, občianskej vybavenosti.
Na základe vyššie uvedených skutočností Obec Drietoma ide žiadať o prevod nehnuteľností –
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Drietoma zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného
úradu Trenčín na LV č. 2332 ako C-KN parc. č. 35/1, 35/4, 35/5 do vlastníctva obce Drietoma
za podmienok súladných s platnou právnou úpravou.
Poslanec p. JUDr. M. Hrnčárik poznamenal, že sme sa ako obec mali o to zaujímať oveľa
skôr. Starosta obce odpovedal, že kroky na získanie pozemku robil v začiatku roka 2017
o čom podrobne v tom čase informoval aj na obecnom zastupiteľstve.

Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o krokoch
Trenčianskeho samosprávneho kraja smerujúcich k nadobudnutiu nehnuteľností –
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Drietoma zapísaných v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Trenčín na LV č. 2332 ako C-KN parc. č. 35/1, 35/4, 35/5.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer Obce Drietoma uchádzať sa o nadobudnutie
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom nachádzajúcim sa v k. ú. Drietoma
zapísaným v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín na LV č. 2332 ako C-KN
parc. č. 35/1, 35/4, 35/5 do vlastníctva obce od terajšieho vlastníka, ktorým je SR –
Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava za účelom ich využitia
v súlade so schváleným územným plánom obce.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vykonať kroky smerujúce k
nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom nachádzajúcim sa
v k. ú. Drietoma zapísaným v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín na LV č.
2332 ako C-KN parc. č. 35/1, 35/4, 35/5 do vlastníctva obce od terajšieho vlastníka,
ktorým je SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava za účelom
ich využitia v súlade so schváleným územným plánom obce.
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
: 0
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7.11. Žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o čiastkovú zmenu a doplnok Územného
plánu obce Drietoma z dôvodu prekvalifikovania parc. č. 1294/1, k.ú Drietoma vedenú na LV
č.294 ako orná pôda na parcelu s funkciou výstavby rodinného domu. Žiadosť bola riešená
obecnou radou. Keďže boli prítomní na obecnej rade dvaja poslanci a jeden bol za a jeden
proti, nechávajú návrh na obecnom zastupiteľstve. Starosta obce navrhol danú žiadosť
neschváliť, pretože územný plán je veľmi dôležitý a závažný dokument pre rozvoj obce
a navrhol, aby zmeny a doplnky v územnom pláne boli riešené v budúcnosti komplexne pre
celú obec v záujme všetkých obyvateľov.

Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č.
685 o súhlas na čiastkovú zmenu Územného plánu obce Drietoma z dôvodu
prekvalifikovania parcely č. 1294/1 v k.ú. Drietoma, LV 294, vedenú ako orná pôda, na
parcelu s funkciou bývania a výstavby RD.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č.
685 o súhlas na čiastkovú zmenu Územného plánu obce Drietoma z dôvodu
prekvalifikovania parcely č. 1294/1 v k.ú. Drietoma, LV 294, vedenú ako orná pôda, na
parcelu s funkciou bývania a výstavby RD.
za
proti
zdržal sa

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

Na základe hlasovania nebolo prijaté žiadne uznesenie.
7.12. Žiadosť p. Moniky Belicovej, rod. Múčkovej, v zastúpení Miroslav Múčka, o zahrnutie do
územného plánu obce Drietoma a vydanie súhlasného stanoviska k žiadosti o zmenu druhu
užívania stavby v časti Drietoma – Liešna.

Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Moniky Belicovej, rod. Múčkovej
v zastúpení: Miroslav Múčka, Mateja Bela 2450/29, 911 08 Trenčín o zahrnutie
nehnuteľnosti – chaty v k.ú. Drietoma, lokalita Liešna do územného plánu obce
Drietoma (parc.č. 2433/6, chata č. 62) a vydanie súhlasného stanoviska k žiadosti
o zmenu v druhu užívaní stavby.
7.13. Žiadosť Morgana le Fay s.r.o. so sídlom Drietoma č. 747, o zmenu doby nájmu
priestorov v budove Kaštieľa, Drietoma č. 194, uzatvorenej medzi prenajímateľom obcou
Drietoma a nájomcom Morgana le Fay s.r.o, z doby určitej na dobu neurčitú. Zároveň je
žiadosť o zmenu splatnosti nájmu z jednoročnej na mesačnú.

Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zmenu doby nájmu priestorov
v budove Kaštieľa pre nájomcu Morgana le Fay s.r.o. na dobu neurčitú a
zmenu splatnosti nájmu priestorov v budove Kaštieľa pre nájomcu Morgana le Fay
s.r.o. z jedenkrát ročne na jedenkrát mesačne.
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
: 0
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K bodu 8 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
8.1. p. E. Kuklová, Drietoma č. 81 sa vrátila k ich podanému listu a žiadosti, o podanie
konkrétnej informácie vo veci prijatých opatrení riešenia petície podanej na obecný úrad dňa
28.12.2017 prejednávanej na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.02.2018. Ide
o problém s firmou Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o, ktorá susedí s rodinou Kuklovou.
Petícia bola spísaná za odstránenie a zrušenie výrobnej prevádzky Daniel Harušťák –
Sojaprodukt s.r.o. v liste rodina Kuklová uvádza, že ich p. Daniel Harušťák neustále slovne
obťažuje. Neustále ich obťažuje ruch počas výrobnej činnosti, nakládky, vykládky tovaru,
zápach a nezákonné využívanie parcely k.ú. Drietoma parc. č. 492, ktorá je zastavaná
kontajnermi pre výrobnú činnosť a žiadajú ich odstránenie.
Chcela opakovane vedieť, či pán Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o. dodrží čo prisľúbil a to,
že svoju prevádzku presťahuje do augusta 2018.
8.2. k tejto téme sa pridal aj p. Masaryk, ktorý okrem toho čo sa vyjadrila p. E.Kuklová ešte
uviedol, že petícia bola písaná vo verejnom záujme, takže nie len rodinu Kuklovú obťažuje
svojou činnosťou firma Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o., preto opätovne žiada o pomoc zo
strany obce. K tejto veci starosta obce informoval, že všetky listy od rodiny Kuklovej
spomínanú petíciu a taktiež odpoveď starostu na ňu elektronickom poštou rozposlal všetkým
poslancom tak, aby k danej veci mohli zaujať objektívne stanovisko. Odpoveď na petíciu bola
rozposlaná všetkým právoplatne podpísaným na petícii. Do dnešného dňa odpoveď nikto
nenamietal.
8.3. p. E. Bátovská požiadala o vývoz kontajnerov z Evanjelického cintorína. Starosta uviedol,
že daný problém rieši a kontajner bude v krátkom čase vyvezený.
8.4. p. E. Spačková sa informovala kedy začnú práce a aké obmedzenia budú pri opravách,
ktoré sa v krátkom čase začnú, keďže bolo vydané právoplatné vodoprávne rozhodnutie na
rekonštrukciu prívodného vodovodného radu od vodojemu v časti Podolky po vodovodnú
šachtu pred domom p. Stránskeho v časti ulička. Starosta uviedol, že na základe verejného
obstarávania bola podpísaná zmluva s firmou Jozef Janiš EKO-STAVSOL, ktorá výmenu
vodovodu zabezpečí. Pred začatím prác starosta obce zvolá stretnutie všetkým občanov z
časti ulička, aby ich informoval o prácach a dopravnom obmedzení v danej lokalite.
Rôzne
Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. T. Revay upozornil na každodennú nebezpečnú
dopravnú situáciu na hlavnej ceste pred vstupom do areálu Základnej školy s materskou
školou.

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
T. Palko

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

Ing. T. Revay

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