OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 1/2016

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 17. februára 2016

overovatelia:
JUDr., Ing. V.Barišová
A.Gabrhel

Február 2016

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 1/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 17. februára 2016 o 16,30 hod. v zasadačke
kultúrneho domu

___________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, zástupca
starostu obce. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Ing. Peter Filo
Gabriel Kotrha

za zapisovateľku zástupca starostu obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

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

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra
Doplnenie nového člena finančnej komisie
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia
11. Záver
K bodu 2 programu OZ
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia
Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej komisie.
Ing.P. Filo
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, G.Kotrha,
Ing.M.Lacko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (Ing.P.Filo)

G.Kotrha
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko,
M.Lacko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (G.Kotrha)
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Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
JUDr.,Ing. V.Barišová
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, Ing,P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik, Ing.M.Lacko, T.Palko
Ing. T.Revay )
: 0
: 1 (JUDr.,Ing. V.Barišová)

A.Gabrhel
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing.V.Barišová, Ing, P.Filo, G.Kotrha ,JUDr. M.Hrnčárik, M.Lacko,
T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (A.Gabrhel)

Uznesenie č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva doplnený
o:
- medzi bod 3 a 4 zadať nový bod: informácia o vzdaní sa funkcie starostu obce
- bod 7 doplniť text o vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra a vyhlásenie voľby
nového hlavného kontrolóra
- bod 8 doplniť o text vzdanie sa mandátu člena finančnej komisie a doplnenie člena
finančnej komisie
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Kontrola uznesení
Zástupca starostu obce predniesol správu o plnení uznesení.

Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 4 programu OZ
Vzdanie sa mandátu starostu obce JUDr. Jozefa Kluku
Zástupca starostu obce podal informáciu, že sa starosta obce Drietoma JUDr. Jozef Kluka
listom zo dňa 4.2.2016 písomne vzdal mandátu starostu obce Drietoma ku dňu 5.2.2016 zo
zdravotných dôvodov. V liste sa všetkým poďakoval za spoluprácu a poprial veľa pracovných
a osobných úspechov.
Zároveň konštatoval, že mandát starostu obce Drietoma JUDr. Jozefa Kluku zanikol podľa §
13a ods. 1) písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Uznesenie č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že starosta obce JUDr. Jozef Kluka sa listom
zo dňa 4.2. 2016 písomne vzdal mandátu starostu obce Drietoma ku dňu 5.2.2016 zo
zdravotných dôvodov.
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Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu obce do 26.2.2016 predložiť žiadosť
o vyhlásenie nových volieb starostu obce Drietoma podľa § 181 ods. 3 pís. d) zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce p. J. Mego.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla dvakrát. Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené všetky žiadosti, okrem jednej, ktorá bola doručená na
obecný úrad v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
6.1. p. J. Mego prečítal informáciu z Národného informačného strediska Slovenskej republiky,
a.s., ktorá potvrdila výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá zaslaním
protokolu, že obec Drietoma bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja
a bude jej odovzdaná pečať.

Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Národného informačného strediska SR
o potvrdení výsledku hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá, ktoré
vyhodnotilo obec Drietoma ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a o pridelení
pečate rozvoja obcí a miest.
6.2. p. J.Mego prečítal list z Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s. v ktorom bolo
oznámené, že za rok 2015 ich spoločnosti nevznikla strata a preto obci Drietoma za uvedený
rok nebudú fakturovať žiadne náklady

Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z Trenčianskych vodárni a kanalizácii,
a.s. Trenčín o zmluve o prevádzkovaní kanalizačnej infraštruktúry .

6.3. Žiadosť Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi A. V. na Slovensku so sídlom v Trenčíne
o finančnú podporu na zakúpenie digitálneho organa zn. Johannus, ktorého zakúpením by sa
zvýšila úroveň služieb Božích v Drietome.

Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
a.v. v Trenčíne na nákup digitálneho organa vo výške 700 €.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0
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6.4. Žiadosť spoločnosti SYNOT tip, a.s. o vydanie súhlasu obce Drietoma s umiestnením
stávkovej kancelárie na dobu neurčitú v prevádzke Motorest Eden, Drietoma č. 462.
Obecná rada navrhuje vysloviť nesúhlas a nepodporovať výherné, hracie a akékoľvek
návykové hazardné prístroje.

Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spoločnosti SYNOT tip, a.s. s umiestnením
stávkovej kancelárie v Motoreste Eden, Drietoma 462.
za
proti
zdržal sa

: 6 (J.Mego, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
: 0
: 3 (JUDr.,Ing. V.Barišová, JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko)

6.5. Žiadosť spoločnosti Prospecta Group, s.r.o., Drietoma 703 o súhlas vlastníka s vedením
kanalizačnej prípojky po pozemku KN C 2974/6 k.ú. Drietoma zapísanom na liste vlastníctva
č.1 obec Drietoma.

Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo vydáva predbežný súhlas firme Prospekta group, s. r. o.,
Drietoma 703 s vedením kanalizačnej prípojky po pozemku KNC 2974/6 k.ú. Drietoma.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.6. Listom zo dňa 02.02.2016 obec Drietoma písomne vyzvala spoločnosť Arte Vetro s.r.o,
Drietoma 453, ktorej boli uznesením obecného zastupiteľstva č.48/2014 schválené do nájmu
podnikateľské priestory o výmere 32 m2 a do súčasnosti nepožiadali o vypracovanie nájomnej
zmluvy a celá vec nepokročila, či majú záujem tieto podnikateľské priestory využívať. Na list
odpoveď nebola doručená.

Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie obecného zastupiteľstva v Drietome č. 48/2014,
v ktorom boli spoločnosti Arte Vetro, s. r. o. Drietoma 453, schválené do nájmu
podnikateľské priestory, o ktoré firma do teraz neprejavila záujem.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.7. Žiadosť Digipal s.r.o. so sídlom Drietoma 916 o prenájom nebytových priestorov bloku C v
budove Základnej školy s materskou školou.

Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo vracia žiadosť firmy Digipal, s. r. o., o prenájme nebytových
priestorov v budove Základnej školy s materskou školou v Drietome na prehodnotenie,
nakoľko zrušením uznesenia č. 48/2014 vznikli nové priestory k prenájmu.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0
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6.8. Žiadosť č.2 p. Janky Masárovej, bytom M. R. Štefánika 28, Nové mesto nad Váhom
o vybudovanie cesty v časti Drietoma – Hranica.

Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradiť do plánu úpravu a spevnenie prírodným
kamenivom prístupovú komunikáciu v časti Drietoma – hranica.
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, Ing. M.Lacko,
T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (JUDr. M.Hrnčárik)

Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo ukladá aparátu obecného úradu povinnosť písomne informovať
p. Janku Masárovú
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.9. Žiadosť JUDr. J. Kluku o preplatenie dovolenky za rok 2015 v počte 19 dní a za rok 2016
v počte 2,5 dní, spolu 21,5 dňa.

Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť JUDr. Jozefa Kluku o preplatenie dovolenky
v počte 21,5 dňa, ktorú nestihol vyčerpať na zotavenie z dôvodu práceneschopnosti.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.10. Firmou Jozef Janiš EKO-STAVSOL, Dietoma 707, bolo na obecný úrad Drietoma
doručené hlásenie o havarijnom stave na verejnom vodovode v miestnej časti Kaštieľ
cez premostenie potoka Drietomica. Vodovod je v skorodovanom stave, oprava je nevyhnutná
z dôvodu úniku vody z vodovodu.

Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie prác na odstránenie havarijného stavu na
rozvode verejného vodovodu ponad rieku Drietomica v miestnej časti Kaštieľ.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.11. Žiadosť Martiny Pilkovej, Drietoma č.12 o prenájom nebytových priestorov v budove
Základnej školy s materskou školou 453 v Drietome o susediacu časť s už prenajatými
priestormi.

Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani M.Pilkovej, Drietoma č.12 o prenájom
nebytových priestorov v budove Základnej školy s materskou školou, Drietoma č. 453
s podmienkou, že priestor predelí priečkou tak, aby ističová elektrická skriňa bola
sprístupnená ostatným nájomcom. Nájom nového priestoru bude riešený dodatkom
k nájomnej zmluve.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0
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6.12. List p. P.Kuklu s manželkou, Drietoma č.81, adresovaný firme Sojaprodukt, na vedomie
Obecnému úradu v Drietome prečítal p. J.Mego.
V liste upozorňuje na nelepšiaci sa stav vo veci neustále sa šíriaceho zápachu, hluku, ktoré im
firma spôsobuje.

Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list Pavla Kuklu, Drietoma 81 a manželky
Emílie Kuklovej, firme Sojaprodukt.

6.13. Zástupca starostu p. J.Mego prečítal prosbu o spoluprácu v rámci bruselského projektu
Európa pre občanov s obcou Ratíškovice.

Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť obce Ratíškovice o spoluprácu v rámci
Brusalského projektu Európa pre občanov s tým, že všetky náklady budú v réžii obci
Ratíškovice a obci Drietoma nebudú vyplývať žiadne dodatočné povinnosti a náklady.
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (Ing, P.Filo)

6.14. Žiadosť p. J.Stopku, Drietoma 569 o vydanie súhlasu s používaním obecných
pozemkov, na ktorých sú poľné cesty v lokalitách Brúsne, Žrnové, Zvrácená a o súhlas
s údržbou daných ciest nevyhnutnou na ich používanie.

Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo dáva súhlas p. Jaroslavovi Stopkovi k údržbe predmetných ciest
prírodným kamenivom, prípadne makadamom a orezanie konárov v miere nevyhnutnej
na prejazd poľnohospodárskej techniky.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.15. Návrh JUDr. J.Kluku na poskytnutie odmeny zástupcovi starostu obce p. J. Megovi,
ktorého zastupovanie starostu v čase jeho práceneschopnosti trvalo od 10.8.2015 do
5.2.2016.
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa zhodli, že zastupujúcemu starostovi prináleží odmena za
zastupujúce obdobie, len nie vo výške aká bola navrhnutá, preto bol návrh posunutý na
finančnú komisiu.

Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo postupuje návrh JUDr. J.Kluku na poskytnutie odmeny
zástupcovi starostu obce p. J.Megovi, komisii finančnej, správy majetku a pohľadávok
s tým, že treba zdokladovať pracovné listy za zastupujúce obdobie.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (J.Mego)

K bodu 7 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
p. Bečárová, Drietoma 354, pripomienkovala, že v areáli bývalej materskej škôlky a v areáli
ihriska boli prejavy vandalizmu, pravdepodobne zapríčinene stretávaním sa mládeže
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p. J.Mego odpovedal, že prevrátené nádoby, rozhádzané smeti boli upratané. Vykopnuté
dvere na budove bývalej škôlky boli opravené.
p. Hodál, Drietoma 461, opäť žiada informáciu kde sú kontajnery, ktoré má obec v majetku
kde sa využívajú, ak ich má niekto v prenájme, kto ich využíva a načo
-pripomienkoval osadenie nového verejného osvetlenia v uličke za školskými záhradami
Koľko kontajnerov má obec v majetku bude preverené. Koľko využíva obec na cintorínoch
odpovedal p. J.Mego. K osadeniu nového osvetlenia odpovedal, že bola požiadavka od
občanov a ešte sa bude ďalšie osvetlenie osádzať. Najbližšie v miestnej časti Brúsne.
p. Hlístová, Drietoma 20 sa pýtala, prečo nebude obecná zabíjačka, ktorá sa v tomto období
po minulé roky tradične robila.
Odpovedal p. Mego a p. JUDr. Ing. V.Barišová, že obecná zabíjačka nebola v tomto roku
plánovaná v kultúrnych akciách z organizačných dôvodov, čo nevylučuje realizáciu v budúcich
rokoch.
p. Stopka, Drietoma 569 sa informoval, či bude nový územný plán obce.
p. J.Mego odpovedal, že nový územný plán obce sa bude robiť v tomto roku.
p. Bc. Hajtmanová, Drietoma 405 by chcela vedieť či majitelia voľne potulujúcich sa psov po
obci budú pokutovaní, aby sa tento problém začal riešiť
- vyjadrila nesúhlas s tým, že náklady na kúpu obecného pozemku má znášať kupujúci, že
vystavenie listín je povinnosťou obce. p. J. Mego odpovedal, že tieto skutočností obec preverí.
K voľne potulujúcim sa psom odpovedal p. J.Mego, že majitelia boli miestnych rozhlasom
upozornení, aby svojich psov voľne nepúšťali do ulíc z bezpečnostných dôvodov. Boli
upozornení, že im obec môže udeliť pokutu.

K bodu 8 programu OZ
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra a vyhlásenie voľby nového hlavného
kontrolóra
8.1. Bc. Ľubomír Múdry Šebík, Drietoma 527 sa podľa ustanovenia § 18 ods. písm. a) zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdal funkcie hlavného
kontrolóra obce Drietoma z rodinných dôvodov ku dňu 31.01.2016.

Uznesenie č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Bc. Ľubomíra Múdreho Šebíka o vzdaní
sa funkcie hlavného kontrolóra obce Drietoma z rodinných dôvodov ku dňu 31.01.2016.

8.2. p. J.Mego navrhol pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 6 hod. týždenne
za
proti
zdržal sa

: 1 (J.Mego)
: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, Ing. M.Lacko,
T.Palko, Ing. T.Revay)
: 1 (G.Kotrha)

8.3. poslanci navrhli pracovný uväzok hlavného kontrolóra na 8 hod. týždenne
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko,)
: 1 (J.Mego)
: 1 (T.Revay)

8.4. návrh na voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním:
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za
proti
zdržal sa

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

8.5. do komisie na otváranie doručených obálok na hlavného kontrolóra boli navrhnutí
poslanci JUDr.,Ing. V.Barišová, Tomáš Palko, Andrej Gabrhel
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. Vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra. na 30. 03 .2016.
Voľba sa uskutoční dňa 30. 03. 2016 v priestoroch kultúrneho domu v Drietome.
II. Určuje
1./ Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
a) kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné vzdelanie
b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v z. n. p.:
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
2./ Náležitosti písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
- profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej
„VOĽBA KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ zašlú na adresu Obecný úrad, Drietoma 29, 913 03
Drietoma, najneskôr do 08. 03. 2016, alebo osobne doručia najneskôr do 11. 03. 2016 do
14:00 hod., t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecný úrad v Drietome.
Rozhodujúci je deň doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo dátum doručenia
podľa pošty.
3./ Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do
práce. Týmto dňom je 01. 04. 2016.
4./ Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 8 hod. týždenne.
III. Schvaľuje
ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
1./ Spôsob vykonávania voľby hlavného kontrolóra
tajným hlasovaním.
2./ Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá
písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra.
Úspešným uchádzačom bude obecným úradom v Drietome zaslaná poštou pozvánka na
voľbu hlavného kontrolóra najmenej 6 dní pred konaním voľby.
3./ Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v prvý deň konania voľby
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hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v Drietome
v časovom rozsahu maximálne 10 minút.
4./ Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
IV. Zriaďuje
komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na
posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra v zložení z poslancov:
JUDr.,Ing. Vladimíra Barišová
Tomáš Palko
Andrej Gabrhel
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do
22. 03. 2016.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 9 programu OZ
Vzdanie sa mandátu člena finančnej komisie a voľba nového člena finančnej
komisie
Člen finančnej komisie Ing. Roman Lackovič písomne doručil žiadosť o odstúpenie a zrušenie
jeho menovania uznesením č.110/2014, za člena finančnej komisie pri Obecnom úrade
v Drietome, ku dňu 14.02.2016.

Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Romana Lackoviča na odstúpenie
z postu člena finančnej komisie.
Za nového člena finančnej bol navrhnutý p. Josef Múdry, Drietoma 129.

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo volí za nového člena finančnej komisie Josefa Múdreho,
Drietoma 129.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 10 programu OZ
Diskusia
10.1. Poslanec p. M.Lacko navrhuje, aby sa v obci inštaloval kamerový systém, prípadne fotopasce, nakoľko dochádza k poškodzovaniu obecného majetku v nočných hodinách.
10.2. Poslanec Ing. T.Revay navrhol odsúhlasenie platu pre zástupcu starostu obce.

Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje základný hrubý mesačný plat zástupcu starostu obce
Drietoma, ktorý je určený podľa § 3, ods.1) zákona č.253/1994 Z.z. s účinnosťou od
06.02.2016.

10

za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (J.Mego)

10.3. Poslanec Ing. P.Filo navrhuje:
-skompletizovať zoznam občanov, ktorí podali na obecnom úrade ohlásenia drobnej stavby ku
kanalizácii
-vyžiadať si zoznam obyvateľov, ktorí majú podpísanú zmluvu s Trenčianskymi vodárňami
a kanalizáciami a.s. Trenčín o odvádzaní odpadových vôd
-zverejniť na úradnej tabuli, na stránke obce a vyhlásiť v miestnom rozhlase, aby sa obyvatelia
napájali na kanalizáciu
Vrátil sa k listu o vzdaní sa mandátu starostu obce JUDr. J.Kluku, ktorému i keď nebol
prítomný vyjadril poďakovanie, za vedenie obce Drietoma nepretržite od roku 2003, za jeho
vykonanú prácu, ktorej nebolo málo.
10.4. Poslanec JUDr. M. Hrnčárik na poslednom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
žiadal informáciu hlavného kontrolóra obce, aby preveril zmluvný vzťah p. J. Bečára a obce
Drietoma, ako bola vydokladovaná schválená investícia platieb nájmu, ktorá mala byť podľa
zmluvy započítaná oproti nájmu splátkovým kalendárom, či prebiehali platby, akým spôsobom
prebiehali tieto platby a či bolo podané upozornenie na zdokladovanie takéhoto započítania.
Keďže hlavný kontrolór bol v tom čase práceneschopný a potom sa vzdal funkcie na tejto
pozícií žiada, aby po zvolení nového hlavného kontrolóra tento zmluvný vzťah preveril.

K bodu 11 programu OZ
Návrh uznesenia
Poslanec G.Kotrha predniesol návrh uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré
bolo schválené nasledovne:

Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 17. februára 2016.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing.P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

Jaroslav Mego
zástupca starostu obce

Overovatelia:
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová

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

A.Gabrhel

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