OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 7/2017

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. decembra 2017

overovatelia:
Ing. Peter Filo
Tomáš Palko

december 2017

zapisovateľka:
Jana Pálešová
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Zápisnica č. 7/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. decembra 2017 o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho domu

_________________________________________________________
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, ospravedlnila sa poslankyňa JUDr.
Vladimíra Barišová a Mgr. Adriana Michalcová a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom
elektronickou poštou, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma.
Obecná rada navrhla ako bod číslo 17 doplniť odmenu hlavnému kontrolórovi obce.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 a roky 2019, 2020
Úprava rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august – november 2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 2/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o mieste a čase zápisu dieťaťa do MŠ, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ
Dodatok č. 1 k VZN 2/2013 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Drietoma
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Prerokovanie zvýšenia platu pre starostu obce
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
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Uznesenie č. 113/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva aj
s navrhnutou zmenou.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 114/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.

Ing. Peter Filo
za
proti
zdržal sa

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

T. Palko
za
proti
zdržal sa

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

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

Uznesenie č. 115/2017
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. Peter Filo. Obecná
rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla trikrát. Na zasadnutiach
obecnej rady boli riešené výzvy, projekty, žiadosti fyzických a právnických osôb, práce v obci,
príprava kultúrnych podujatí a rozpočet na rok 2018.

Uznesenie č. 116/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami
Obce Drietoma. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom
rozsahu. Rozpočet Obce Drietoma na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet
je navrhovaný ako prebytkový vo výške 149 373,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so
schodkom 287 023,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií je krytý schodok
kapitálového rozpočtu.
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Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
1.
Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci
rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho
zmeny. Na základe uvedeného hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska odporúča poslancom
obecného zastupiteľstva obce Drietoma rozpočet na rok 2018 schváliť, návrh rozpočtu na roky
2019 – 2020 zobrať na vedomie.

Uznesenie č. 117/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020.

K bodu 7 programu OZ
Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 a roky 2019, 2020
Rozpočet na rok 2018 a roky 2019, 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli, internetovej
stránke obce Drietoma. Rozpočet na rok 2018 a roky 2019, 2020 dostali všetci poslanci
v elektronickej podobe, bol riešený obecnou radou a komisiou finančnou, správy majetku
a pohľadávok.

ROZPOČET CELKOM v € :
2018

2019

2020

Príjmy celkom

1 570 665

1 379 165

1 379 565

Výdavky celkom

1 570 665

1 379 165

1 379 565

0

0

0

2018

2019

2020

Bežné príjmy celkom

1 352 665

1 361 165

1 369 565

Bežné výdavky celkom

1 203 292

1 198 397

1 198 177

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

149 373

162 768

171 388

2018

2019

2020

0

0

0

287 023

100 418

134 518

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

Vnútorné členenie rozpočtu:
A. Bežný rozpočet:

B. Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

-

287 023

-

100 418

-

134 518

C. Finančné operácie:
2018

2019

2020

Príjmové finančné operácie

218 000

18 000

10 000

Výdavkové finančné operácie

80 350

80 350

46 870

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

137 650
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-

62 350

-

36 870

Uznesenie č. 118/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočet na rok 2018.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 119/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019 2020.

K bodu 8 programu OZ
Úprava rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Uznesenie č. 120/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2017
zvýšenie príjmov a výdavkov v celkovej výške 2.103,- eur .

Uznesenie č. 121/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2017
zvýšenie príjmov a výdavkov v celkovej výške 12 300,- eur .

Uznesenie č. 122/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2017
zvýšenie príjmov a výdavkov v celkovej výške 92 100,- eur .

Uznesenie č. 123/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2017
zvýšenie príjmov a výdavkov v celkovej výške 19 600,- eur .
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 9 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
V predloženom návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018,
zverejnenom i na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, hlavný kontrolór Bc. R. Sáska
uviedol:
-kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom obce
-kontrolu vyúčtovania dotácii poskytnutých obcou
-vybavovanie sťažností podľa zákona 307/2014 Z.z
-kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
-správy a stanoviská
-školenia a kurzy

Uznesenie č. 124/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2018
za
proti
zdržal sa

: 7 (Ing.P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.
T.Revay)
:0
:0
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K bodu 10 programu OZ
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august – november 2018
Kontrola v období august až november 2017 bola zameraná na kontrolu úplnosti, správnosti
finančných dokladov a faktúr v obci Drietoma a v Základnej škole s materskou školou
Drietoma a kontrola dohôd o hmotnej zodpovednosti.
V obci bol zistený neaktuálny stav dohôd o hmotnej zodpovednosti, viacerí zamestnanci
nemajú uzatvorenú dohodu. V súlade s §182 zákona 311/2011 Z.z. tieto dohody o hmotnej
zodpovednosti uzatvoriť. Stále platí ohľadom kontroly, aktualizovať a dopracovať riadiace
dokumenty a smernice obce. Vykonať mimoriadnu fyzickú inventarizáciu majetku, záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov v obci v súlade s §184 ods. 1ň zákonníka práce.

Uznesenie č. 125/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly
za obdobie august – november 2017.

K bodu 11 programu OZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 2/2017 o mieste a
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o mieste a
čase zápisu dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 2/2017 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o mieste a čase zápisu dieťaťa do MŠ, o
výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v ŠJ bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma
V návrhu VZN č. 2/2017 sa mení poplatok v materskej škole z 13 € na 15 € a v ŠKD z 8€ na
10 €. Poslanec Ing. T, Revay navrhol poplatokv ŠKD zvýšiť nie na 10€, ale na 9 €:
za
proti
zdržal sa

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

za návrh poplatok v ŠKD 10 €:
za
: 4 ((Ing.P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel)
proti
: 0
zdržal sa
: 3 (T.Palko,Ing. M.Lacko,Ing. T.Revay)
za návrh 9,50 €
za
: 4 ((Ing.P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel)
proti
: 0
zdržal sa
: 3 (T.Palko,Ing. M.Lacko,Ing. T.Revay)
Keďže sa neodsúhlasilo zvýšenie poplatku v ŠKD na 10 €, ani iná navrhnutá suma, poplatok v ŠKD
zostáva nezmenený 8 €.
Zmena poplatku v MŠ z 13 € na 15 €:
za
proti
zdržal sa

: 6 (Ing.P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko)
:0
: 1 (Ing. T.Revay)
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Uznesenie č. 126/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 2/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ, o mieste a čase zápisu dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 12 programu OZ
Dodatok č. 1 k VZN 2/2013 o financovaní materských škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma
Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.2/2013 o financovaní materských škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma
Zmenu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma predniesol p. J.Mego

Uznesenie č. 127/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.1 k VZN č. 2/2013 o financovaní materských
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma na r. 2018
a mení sa nasledovne:
▪ materská škola
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce ročne vo výške 1.931,00 eur
▪ školský klub detí
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce ročne vo výške
647,00 eur
▪ školská jedáleň
.
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce ročne vo výške
280,00 eur
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 13 programu OZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 3/2017 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 3/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zverejnený na
úradnej tabuli, internetovej stránke obce Drietoma a bol zaslaný elektronicky všetkým
poslancom. Zmena nastala v miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad, ktorý sa mení z doterajších 16,40 € na 17,00 € u fyzických osôb a na 0,0238 € za 1
liter a vývoz sa zvyšuje u právnických osôb.

Uznesenie č. 128/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Drietoma č.
3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
za
proti
zdržal sa

: 7 (Ing.P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.
T.Revay)
:0
:0
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K bodu 14 programu OZ
Prerokovanie zvýšenia platu pre starostu obce
Poslanec Ing. P. Filo navrhol zvýšiť starostovi plat o 15% brutto s účinnosťou od 01.01.2018,
s ktorým väčšina poslancov nesúhlasila, preto bolo navrhnuté zvýšenie o 10%.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 129/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma určuje plat starostu obce Drietoma s účinnosťou
od 1.1.2018
• podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
vo výške 1 805,76 eur,
• podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
zvýšený o 10%,
• teda po zaokrúhlení podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových
pomeroch starostov v celkovej výške 1987,00 eur s následnou valorizáciou
podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 15 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
15.1. Západoslovenskej distribučnej, a.s. bolo uznesením obecného zastupiteľstva obce
Drietoma schválený odpredaj časti pozemku parc. č. 771 o výmere 24m2. Zameraním bola
v skutočnosti táto parcela vo výmere 23m2, čo nebolo v súlade so zmluvou a kataster návrh na
vklad pozastavil. Aby sa mohlo v danej veci pokračovať, bolo potrebné uznesenie č. 44/2017
zrušiť, zverejniť nový zámer o odpredaj pozemku.

Uznesenie č. 130/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší uznesenie č. 44/2017, nakoľko výmera
vybudovanej trafostanice bude vo výmere 23 m2.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 131/2017
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 nehnuteľností – pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území obce Drietoma a to konkrétne:
- parcela KN-C č. 771/5 o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 771 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Drietoma, obec Drietoma, okres Trenčín, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, novým
Geometrickým plánom č. 34125361-79/2017 spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že žiadateľ Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava umiestni na odpredanom pozemku transformačnú
stanicu, ktorá zabezpečí skvalitnenie výkonu elektrickej siete v obci.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 771/5 vo výmere 23
m2, ktorá sa odčlenila z par.č. 771 KN-C, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce
Drietoma v k. ú. Drietoma:
1. za cenu 33,- €/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 (Ing.P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.
T.Revay)
:0
:0

15.2. Žiadosť p. Adama Ježovicu, Drietoma č. 117 o zámenu pozemkov vo vlastníctve
žiadateľa a obce Drietoma. Žiadosť s novým geometrickým zameraním bol zaslaný poslancom
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva mailom.

Uznesenie č. 132/2017
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 zámenu pozemku vo vlastníctve obce s pozemkom
žiadateľa Adama Ježovicu, Drietoma č. 117, podľa osobitného zreteľa, ktorý je
daný tým, že: zámenou pozemkov sa zcelí pozemok, na ktorom je miestna
komunikácia popri potoku a p. Adamovi Ježovicovi prejdú do vlastníctva
parcely, ktoré dlhé roky užíva ako záhradu, o ktorú sa stará a pre obec sú tieto
parcely neupotrebiteľné.
Uznesenie č. 133/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemku:
- novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 173/4 o výmere 62 m2, druh pozemku
záhrada a parc. č. KN-C 173/5 vo výmere 66m2,druh pozemku záhrada, (spolu
výmere 128m2), ktoré vznikli odčlenením z pacely KN-E parc. č. 4972 vedenej na
LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma novým geometrickým plánom č. 26/17,
zhotoviteľ GEOPROJEKT-Trenčín, s,r,o, Ing. Ladislav Rajninec, overený pod
číslom 1294/17 zo dňa 26.09.2017 Ing. Dana Studená,
sa zamieňa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
zámenou pozemkov sa zcelí pozemok, na ktorom je miestna komunikácia popri
potoku a p. Adamovi Ježovicovi prejdu do vlastníctva parcely, ktoré dlhé roky
užíva ako záhradu, o ktorú sa stará a pre obec sú tieto parcely neupotrebiteľné
za
- novovzniknutú parcelu KN-C parc. č. 173/6 o výmere 127 m2, druh pozemku
záhrada, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-E parc.č. 130 vedenej na LV č.
2665 vo vlastníctve Adam Ježovica, Drietoma č. 117, 913 03, novým
geometrickým plánom č. 26/17, zhotoviteľ GEOPROJEKT-Trenčín, s,r,o, Ing.
Ladislav Rajninec, overený pod číslom 1294/17 zo dňa 26.09.2017 Ing. Dana
Studená.
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za
proti
zdržal sa

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

15.3. Žiadosť firmy Blasa s.r.o. so sídlom Trenčín, o povolenie vybudovania vonkajšieho
sociálneho zariadenia na pozemku parc. č. 576/2, zapísaný na LV č. 1 k.ú Drietoma ako
hasičská zbrojnica. Vybudovanie sociálneho zariadenia – WC.

Uznesenie č. 134/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť BLASA s.r.o., so sídlom
Opatovská 389/18, 911 01 Trenčín, na posúdenie komisii pre výstavbu, územný plán,
životné prostredie a havárie.
za
proti
zdržal sa
nehlasoval

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

15.4. Žiadosť Slnečný lúč, n.o. so sídlom Trenčín, Piešťanská 2137/5, o zníženie nájmu za

nebytové priestory poskytovania sociálnej služby.
Žiadosť Slnečný lúč, n.o. so sídlom Trenčín, Piešťanská 2137/5, o poskytnutie finančného
príspevku na rok 2018 – prepravnú službu.
Žiadosť Slnečný lúč, n.o. so sídlom Trenčín, Piešťanská 2137/5, o zmenu doby nájmu na
dobu určitú t.j. 15 rokov.
Priestory, ktoré má nezisková organizácia v prenájme, má záujem stavebne upraviť za účelom
lepšieho a kvalitnejšieho využitia a vytvoriť pohodlie pre klientov. Realizácia stavebných úprav
bude vyžadovať značné finančné prostriedky.
Obec Drietoma má záujem podporiť prevádzku denného stacionára. V rozpočte na rok 2018
bol vyčlenený finančný príspevok vo výške 1500 eur. Pri počte cca 36 klientov z obce
Drietoma je to približne 3,50 €/mesiac/klient. Poslanci sa dohodli neznížiť nájom za nebytové
priestory, ale zvýšiť príspevok na jedného klienta na 7 €.

Uznesenie č. 135/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje poskytnutie finančných príspevkov
podľa § 80 zákona NR SR 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 75 ods. 1 a 2 neverejnému poskytovateľovi
sociálnych služieb Slnečný lúč, n.o., Piešťanská 2137/5, 911 01 Trenčín, IČO: 50323741,
na prevádzku denného stacionára pre občanov obce Drietoma mesačne 7,00 eur na
jedného klienta.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 136/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje pre neziskovú organizáciu Slnečný lúč,
Piešťanská 2137/5, 911 01 Trenčín, IČO: 50323741, zmenu doby nájmu z doby neurčitej
na dobu určitú 10 rokov do 31.12.2027.
za
proti
zdržal sa

: 7 (Ing.P.Filo, JUDr. M.Hrnčárik, G,Kotrha, A.Gabrhel, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.
T.Revay)
:0
:0
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15.5. Žiadosť Evy Kallovej, Chcolná-Velčice 132, o odpustenie nájmu v priestoroch nového
kaderníctva v budove kaštieľa.
Kaderníctvo ešte nie je administratívne doriešené ani prevádzkyschopné. Predpokladaný
termín otvorenia je 01.02.2018.

Uznesenie č. 137/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odpustenie nájmu pre Evu Kallovú,
Chocholná-Velčice 132, 913 04 Chocholná do 01.02.2018.
za
proti
zdržal sa

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

15.6. Žiadosť p. Petra Gagu, Drietoma 602, podpísaná aj ostatnými obyvateľmi Brúsneho, o
umiestnenie verejného osvetlenia v počte 3 ks popri ceste prvej triedy v časti Drietoma –
Brúsne. Na umiestnenie verejného osvetlenia v tejto časti nestačí súhlas obce. Obec Drietoma
preverí, čo je potrebné k jeho umiestneniu.

Uznesenie č. 138/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť pána Petra Gagu,
Drietoma-Brúsne 602, o rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite Brúsne popri ceste
I/9.
15.7. Žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685, o opravu brodu cez potok Drietomica, ako aj
prístupovej cesty k tomuto brodu v lokalite Drietoma časť Branné.

Uznesenie č. 139/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť pána Ivana Vraždu,
Drietoma 685, o opravu brodu cez potok Drietomica a opravu prístupovej cesty
k tomuto brodu v lokalite Drietoma časť Branné.
15.8. Žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o udelenie výnimky z Územného plánu obce
Drietoma na parcelu 1294/1, vedenú ako orná pôda, na parcelu s možnosťou výstavby
rodinného domu a bývania.

Uznesenie č. 140/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neudeľuje výnimku z Územného plánu obce
Drietoma pre pána Ivana Vraždu, Drietoma 685.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 16 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
P. Borot sa informoval o ďalšom postupe vo veci prevodu vlastníckych práv k záhrade, ktorú
odkúpil na základe schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva č.82/2017, keďže podľa
nových skutočností návrh na vklad do katastra bol pozastavený. Na jeho otázku odpovedal
starosta obce p. Jaroslav Mego.
P. Štefan
faktúry a
Drietoma.
prebiehať

Hodál namietal, že práce na škole sa robia v zimných mesiacoch a chcel vidieť
zmluvy k zhotoveniu zateplenia na budove Základnej školy s materskou školou
Starosta obce p. Jaroslav Mego všetkých oboznámil, že práce na škole musia
podľa zmluvných podmienok, ktoré určil Enviromentálny fond.v zmluve o pridelení
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nenávratného finančného príspevku v sume cca 96 000 €. Starosta obce ďalej uviedol, že
všetky zmluvy a faktúry sú uvedené na internetovej stránke obce Drietoma.
P. Ivan Vražda sa slovom vrátil k svojej žiadosti o pridelenie výnimky z Územného plánu obce
Drietoma na parcelu 1294/1, vedenú ako orná pôda, na parcelu s možnosťou výstavby
rodinného domu a bývania. Starosta obce p. Jaroslav Mego aj všetci poslanci mu vysvetľovali,
že výnimka u územného plánu sa udeliť nedá. Povolenie na výstavbu rodinného domu by bolo
v rozpore.
18:32 sa ospravedlnil a opustil zasadnutie obecného zastupiteľstva poslanec Ing. Tomáš
Revay.

K bodu 16 programu OZ
Odmena hlavnému kontrolórovi obce
Obecná rada na svojom zasadnutí zaoberala aj otázkou odmeny pre hlavného kontrolóra.
Navrhla schváliť odmenu 15% zo súčtu mesačných platov za rok 2017 s vyplatením v mesiaci
január 2018.
Na základe zákona č. 369/1990 Zb.§18c,ods. 5 obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnému
kontrolórovi mesačnú odmenu do výšky 30% z mesačného platu.
Podľa predložených správ o kontrolnej činnosti bolo vykonaných 8 kontrol rôzneho zamerania
a zákonom predpísane správy a stanoviská boli vykonané dôsledne a včas.
Stanovený úväzok predpisuje 4 kontroly plus stanoviská a správy.

Uznesenie č. 141/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce
Drietoma 15 % zo súčtu mesačných platov za rok 2017.
za
proti
zdržal sa

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

Rôzne
O uskutočnených, prebiehajúcich a v krátkej dobe plánovaných akciách a prácach v obci
informoval prítomných starosta obce p. Jaroslav Mego
 zorganizovali sme a zabezpečili preteky DHZ spojené s bežeckými a streleckými pretekmi
v rámci Európskeho týždňa športu
 zabezpečilo sa obnovenie vnútorných i vonkajších maľoviek v Dome nádeje
 zabezpečili sme kultúrne podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 navštívili sme starších spoluobčanov
 navštívili sme spoluobčanov v dome sociálnych služieb v Košeci a v Trenčianskych Tepliciach
 pri príležitosti 90. výročia narodenia sme navštívili pani Katarínu Lackovú
 zabezpečili sme prípravu a priebeh volieb do VÚC
 podieľali sme sa na príprave kultúrnych podujatí pod názvom Hody v Drietome
 zabezpečili sme splnenie podmienok a podkladov pre uzatvorenie zmluvy o NFP
s Environmentálnym fondom
 prebehla úprava cintorínov pred sviatkom Všetkých svätých s pietnou spomienkovou výstavou
v Dome nádeje
 zabezpečili sme osadenie a vyzdobenie vianočného stromu
 zorganizovali sme Vianočné trhy so slávnostným rozsvietením stromčeka
 zabezpečili sme návštevu Mikuláša s čertom u 190 detí
 zúčastnili sme sa osláv 40. výročia otvorenia ZŠ s MŠ v Drietome
 prebieha výmena vzdušného vedenia verejného osvetlenia v lokalite Liešna v celkovej dĺžke 1,8
km
 prebieha rokovanie o projekte Protipovodňových opatrení
 zapájame sa do výzvy na vybudovanie zberného dvora v obci Drietoma
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Keďže sa zapájame do výzvy na vybudovanie zberného dvora v obci Drietoma (areál
poľnohospodárskeho družstva podielnikov), je treba súhlas poslancov s prijatím uznesenia.

Uznesenie č. 142/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje účasť na výzve zameranej na Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
za
proti
zdržal sa

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

Diskusia
Vo voľnej diskusii sa hovorilo o stále sa riešiacom a nekončiacom probléme s triedeným
odpadom. Obec disponuje veľkým počtom týchto nádob, napriek tomu je okolo nich neustále
neporiadok. Voľne pohodené vrecia s odpadom všetkého druhu vedľa kontajnerov sú v obci
na dennom poriadku. Pán poslanec JUDr. Hrnčárik požiadal starostu o oslovenie bývalého
nájomcu v kaštieli, aby vrátil kovovú mrežu, ktorá v čase jeho podnikania bola osadená na
vstupe do vtedajšieho discobaru, dodnes ju nevrátil.
Poslanec Ing. Filo oboznámil prítomných s požiadavkov od občanov z horného konca. Ide o
vpuste pri ceste - cca 5 ks - sú zanesené a občania z tejto časti žiadajú o ich vyčistenie,
nakoľko pri väčších dažďoch by nemuseli stíhať odoberať dažďovú vodu.
P.Štefan Hodál pripomenul poškodenie po kanalizácii na spodnej autobusovej zastávke a
informoval sa, či je možné zakázať používanie pyrotechniky.
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval prítomným za účasť.
Všetkým poprial pokojné a radostné Vianočné sviatky prežité v kruhu rodiny.

Jaroslav Mego
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Peter Filo
Tomáš Palko

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