OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 2/2017

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

overovatelia:
Ing. Peter Filo
Andrej Gabrhel

Apríl 2017

zapisovateľka:
Monika Hoštáková
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Zápisnica č. 2/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. apríla 2017 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 8 poslancov, poslanec Gabriel Kotrha sa
z dôvodu PN ospravedlnil a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu M. Hoštákovú.

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. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Správa o činnosti obecnej rady
6. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2016 – marec 2017
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
8. Voľba členov inventarizačnej komisie
9. Voľba členov komisie pre občianske záležitosti
10. Žiadosti fyzických a právnických osôb
11. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
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Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. Peter Filo
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik,
T.Palko, Ing. M.Lacko)
:0
: 1 (Ing. P.Filo)

Andrej Gabrhel
za
proti
zdržal sa

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

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

Uznesenie č. 34/2017
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 dvakrát. Na zasadnutiach
obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, aktuálne výzvy, postúpenia
pohľadávok na exekúciu, práce v obci a kultúrne podujatia.

Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2016 – marec 2017
Správu o výsledkoch kontroly za obdobie december 2016
- marec 2017 spracoval
a predniesol hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska. Vykonala sa kontrola účtovných dokladov
a faktúr v obci Drietoma (10-12/2016), kontrola účtovných dokladov a faktúr v ZŠ s MŠ
Drietoma (2016), kontrola stavu inventarizácie v obci Drietoma s opatrením vykonať
mimoriadnu fyzickú inventarizáciu majetku, záväzkov, kontrola stavu inventarizácie v ZŠ s MŠ
Drietoma. Prebieha kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Drietoma. Pretrváva
potreba aktualizovať a dopracovať riadiace dokumenty a smernice obce.

Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu správu o výsledkoch kontroly za
obdobie december 2016 – marec 2017.
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K bodu 7 programu OZ
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením predniesol Ing. Peter Filo. Všetci poslanci dostali
návrh v elektronickej podobe, ktorý obsahoval 2 rozpočtové opatrenia.
Rozpočtové opatrenie č.1: úprava výšky normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov pre školu v sume 48.424,- eur.

Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2017
úprava výšky normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre školu
v sume 48.424,- eur.
Rozpočtové opatrenie č.2: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
v sume 10.700,- eur. Ing. Tomáš Revay žiadal zdôvodnenie rozdelenia týchto súm na
konkrétne účely. P.Mego vysvetlil, že suma 1000,- eur je potrebná na nové počítače, nakoľko
počítač v pokladni je zastaraný a už nekomunikuje so všetkými aplikáciami v požadovanej
miere a rovnako neplánovane je potrebná výmena počítača stavebného úradu, ktorý bol
v krátkej dobe už 2x opravovaný. Suma 9.700,- eur je určená na údržbu budov – treba riešiť
opravu strechy prístavby, maľovanie prístavby, kanalizáciu v prístavbe, v budove obecného
úradu je problém s vlhkosťou prízemia, treba opraviť fasádu.

Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2017
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 10.700,- eur.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

K bodu 8 programu OZ
Voľba členov inventarizačnej komisie
Starosta obce p.Mego zdôvodnil potrebu vytvorenia inventarizačnej komisie a potrebu
vykonania inventarizácie majetku obce. Do komisie ako predsedu navrhol Ing. Petra Fila, ako
členov Andreja Gabrhela, Ivanu Struhárovú, Annu Miklášovú, Igora Bilčíka. JUDr. Hrnčárik
navrhol rozšíriť komisiu o poslanca – podľa neho sú 2 poslanci v komisii málo, ostatní musia
byť pri inventarizácii prítomní z titulu zamestnania alebo práce na dohodu. Ing. Filo navrhol za
ďalšieho člena JUDr. Hrnčárika.

Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje členov inventarizačnej komisie:
predseda komisie: Ing. Peter Filo, členovia komisie: Andrej Gabrhel, Ivana Struhárová,
Anna Miklášová, Igor Bilčík, JUDr. Milan Hrnčárik.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

4

K bodu 9 programu OZ
Voľba členov komisie zboru pre občianske záležitosti
Starosta obce p.Mego zdôvodnil potrebu vytvorenia komisie pre občianske záležitosti, ktorá by
zastrešovala rôzne spoločenské udalosti v našej obci - najmä sobáše, je potrebný dokument,
ktorý bude riešiť odmeny zúčastnených. Za predsedu navrhuje Mgr. Moniku Hoštákovú, za
členov Ivanu Struhárovú, Janu Pálešovú, Renátu Husárovú, Blanku Cibíkovú, Lenku
Polekovú, Mgr. Martu Horňákovú a Evu Fárikovú. JUDr. Ing. Vladimíra Barišová upozornila, že
nie je vhodné, aby to bola komisia, nakoľko obecné komisie sú tvorené poslancami a tento
útvar nebude mať také kompetencie, ako obecné komisie a navrhuje ho odlíšiť názvom: Zbor
pre občianske záležitosti.

Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zriadenie Zboru pre občianske
záležitosti pri Obecnom úrade v Drietome a jej členov: predseda Mgr. Monika
Hoštáková, členovia: Ivana Struhárová, Jana Pálešová, Renáta Husárová, Blanka
Cibíková, Lenka Poleková, Mgr. Marta Horňáková, Eva Fáriková.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

K bodu 10 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
10.1. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s. o kúpu pozemku, na ktorej umiestni
transformačnú stanicu a zabezpečí tak skvalitnenie výkonu elektrickej siete v obci (dôvod
hodný osobitného zreteľa). Jedná sa o časť par. č. 771 KN-C vo vlastníctve obce s výmerou
24 m2. Žiadateľ navrhuje cenu 18,- €/m2, čo považuje p.Mego za nedostatočné, navrhuje
najskôr hlasovať o cene a potom o žiadosti celej, sám navrhuje cenu 35,- €/m2, Ing. Tomáš
Révay navrhuje cenu 30,- €/m2 , po neschválení týchto dvoch návrhov a upozornení hlavným
kontrolórom, že ak ako poslanci predtým súhlasili so zámerom odpredať pozemok z dôvodu
osobitného zreteľa a teda chcú niečo predať, tak sa musia na nejakej cene zhodnúť, bola
navrhnutá cena 33,- €/m2 .

Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje cenu 35,- €/m2 .
za
proti
zdržal sa

: 4 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel)
:0
: 4 (JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)

Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje cenu 30,- €/m2 .
za
proti
zdržal sa

: 4 (T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay, Mgr. A.Michalcová,)
:0
: 4 (JUDr. Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik)

Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje cenu 33,- €/m2 .
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za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko)
:0
: 2 (Ing. T.Revay Ing. M.Lacko)

Uznesenie č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje odpredaj časti pozemku z parcely KNC č. 771, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 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 odpredanie časti pozemku vo výmere 24 m2, ktorá sa
odčlení 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 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko)
:0
: 1 (Ing. T.Revay)

10.2. Žiadosť Jozefa Borota a Márie Borotovej, Drietoma 394, o odkúpenie pozemku KN-C
par.č. 3130/3 – záhrada vo výmere 210 m2, ktorá sa nachádza za ich rodinným domom
a o ktorú sa žiadatelia dlhodobo starajú a využívajú ju ako záhradu. Predseda Komisie pre
výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie Tomáš Palko informoval, že komisia
vykonala miestne zisťovanie a odporúča predaj schváliť - jedná sa o pozemok, ktorý obec
nevyužíva a na ktorý nemá prístup. Ing. Tomáš Revay požiadal, aby v budúcnosti bol
s takýmto návrhom posielaný aj geometrický plán, aby si všetci poslanci mohli aspoň na mape
pozrieť, o ktorý pozemok sa jedná.

Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypísanie zámeru odpredať pozemok
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 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 žiadateľa. Žiadateľ sa o pozemok
niekoľko rokov stará a pozemok dlhodobo využíva ako záhradku.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

10.3. Žiadosť Štefana Hodála, Drietoma 461 (školská bytovka) o uloženie zámkovej dlažby
na parkovanie. Predseda Komisie pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie
Tomáš Palko informoval, že komisia vykonala miestne zisťovanie a odporúča žiadosť
neschváliť. Pozemok pred bytovkou je obecný a nájomcovia ho doteraz využívajú zadarmo.
Pokiaľ chce niekto riešiť využívanie tejto plochy, je potrebné najskôr majetkovo usporiadať
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vzťahy (odpredaj pozemku bytovému domu, čo už bolo v minulosti obecným zastupiteľstvom
schválené a bola stanovená cena, alebo nájomnou zmluvou).

Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť pána Štefana Hodála
o uloženie zámkovej dlažby na spevnenie parkovacej plochy. Odporúča Śtefanovi
Hodálovi najskôr majetkové vysporiadanie pozemku (odkúpenie pozemku alebo nájom).
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

10.4. Žiadosť Emílie Vláškovej, Drietoma - Brúsne č.567 o opravu miestnej komunikácie
v osade Brúsne medzi mostom a autobusovým otočom. Počas daždov je komunikácia
zaplavovaná, vytvára sa tam veľká kaluž (v zime zľadovatelá), za nepriaznivého počasia sa na
komunikácii udržujú nánosy blata.

Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť pani Emílie Vláškovej,
Drietoma – Brúsne 567 o opravu miestnej komunikácie.
10.5. Žiadosť Ľubomíry Daniovej, Drietoma 292, o prenájom nebytových priestorov za
účelom otvorenia kozmetického salónu. K tejto žiadosti p. Mego uviedol, že momentálne obec
nedisponuje voľným priestorom vhodným na tento účel a z toho dôvodu odporúča žiadosť
vziať na vedomie.

Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Ľubomíry Dániovej, Drietoma 292
o prenájom nebytových priestorov za účelom otvorenia kozmetického salónu.

10.6. Žiadosť Mareka Kostolanského, Chocholná-Velčice 372 o prenájom nebytových
priestorov po predchádzajúcom nájomníkovi Rasťo Kročil – Drevointeriér na maloobchodné
účely – zriadenie predajne stavebného materiálu. Poslanci sa v rozprave zhodli, že tento
priestor v centre obce nemajú záujem poskytnúť na iný ako spoločenský a oddchychový účel.

Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mareka Kostolanského o prenájom
nebytových priestorov po predchádzajúcom nájomníkovi Rasťo Kročil – Drevointeriér
na maloobchodné účely – zriadenie predajne stavebného materiálu z dôvodu, že obec
plánuje túto zónu využiť na oddychové účely.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

10.7. Žiadosť občianskeho združenia VIVAX, Kostolná-Záriečie 34, o povolenie usporiadať
verejno-kultúrne podujatie festival Parenica, ktoré by sa malo konať dňa 18. augusta
2018.Obec Drietoma žiada o podporu v nasledovnej forme: obec bezplatne poskytne areál
futbalového ihriska vrátane budov, lavičiek, stolov, informačných tabúľ, stanov, sociálnych
zariadení, parkovísk; obec spropaguje akciu v miestnom rozhlase a na internetovej stránke
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obce; obec povolí uvádzať logo obce na propagačných materiáloch v rámci propagačnej
kampane a uhradí spotrebu energie a vody a zabezpečí vývoz komunálneho odpadu.
P. Mego si uvedomuje veľkosť tohoto podujatia a odporúča schváliť podporu v takmer plnom
rozsahu, s výnimkou zabezpečenia vývozu komunálneho odpadu z dôvodu, že pokiaľ to bude
zabezpečovať organizátor, bude viac dbať na triedenie odpadu a jeho úspornejšie zbieranie.

Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť občianskeho združenia VIVAX,
Kostolná-Záriečie 34, o povolenie usporiadať verejno-kultúrne podujatie festival
Parenica, ktoré by sa malo konať dňa 18. augusta 2018. Obec Drietoma bezplatne
poskytne areál futbalového ihriska vrátane budov, lavičiek, stolov, informačných tabúľ,
stanov, sociálnych zariadení, parkovísk, zabezpečí propagáciu akcie v miestnom
rozhlase a na internetovej stránke obce, povoľuje uvádzať logo obce na propagačných
materiáloch v rámci propagačnej kampane a uhradí spotrebu energie a vody.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

10.8. Žiadosť Kataríny Benediktovej, Drietoma 199 o zrušenie poplatku za komunálny
odpad za osoby Benedikt Ľuboš a Teichmann Ľuboš, nakoľko sa v Drietome dlhodobo
nezdržujú, nie je schopná zdokladovať, že tu nebývajú a nie je schopná za nich zaplatiť
poplatok.
Poslanci navrhujú túto žiadosť iba vziať na vedomie a poverujú obecný aparát, aby oboznámil
žiadateľku s postupom odčlenenia daných osôb z jej platobného výmeru a vytvorením nového
rozhodnutia pre Benedikta Ľuboša a Teichmanna Ľuboša. Pokiaľ chcú tieto osoby odpustenie
poplatku, musia o to požiadať sami a zdokladovať, že sa zdržiavajú na inom mieste.

Uznesenie č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť pani Kataríny
Benediktovej, Drietoma 199, o zrušenie poplatku za komunálny odpad za osoby
Benedikt Ľuboš a Teichmann Ľuboš a poveruje aparát obecného úradu, aby odčlenil
dané osoby z jej platobného výmeru a vytvoril nové rozhodnutie pre Benedikta Luboša
a Teichmanna Luboša.
10.9. Žiadosť Márie Ondračkovej, Drietoma – Majer 662 o jednorazovú výpomoc. Žiadosť
odôvodňuje tým, že úrady spravili chybu a ona nedostala dva mesiace plnú výšku sociálnych
dávok pre seba a svoje tri maloleté deti.
P. Mego informoval, že sa jedná o tú istú osobu, ktorej sa koncom roka poskytol jednorazový
finančný príspevok. V prípade tejto osoby sa veci ťažšie overujú, nakoľko žiadateľka má u nás
trvalý pobyt, ale zdržiava sa aj s deťmi v Trenčianskej Teplej. JUDr. Ing. Vladimíra Barišová
odporúča prešetriť vzniknutú situáciu aj v spolupráci s UPSVaR, ak jej boli odobraté dávky,
musí mať o tom doklad – rozhodnutie, ktoré treba k žiadosti doložiť.

Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Márie Ondračkovej, Drietoma –
Majer 662 o jednorazovú výpomoc a poveruje aparát obce bližším prešetrením
vzniknutej situácie.
10.10. Žiadosť firmy BLASA s.r.o., Opatovská 389/18, 911 01 Trenčín, o povolenie
čiastočného prekrytia prenajatej terasy o rozlohe 250 m2 na par.č. 576/2 KN-C v k.ú. Drietoma
pri hasičskej zbrojnici, súp.č. 329.
17:50 počas čítania žiadosti miestnosť opustil Ing. Peter Filo, prítomných 7 poslancov
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Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť firmy BLASA s.r.o. o povolenie
čiastočného prekrytia prenajatej terasy pri hasičskej zbrojnici, súp.č. 329.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik,
T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

17:57 po hlasovaní návrat Ing. Petra Fila, prítomných 8 poslancov
10.11. Žiadosť firmy BLASA s.r.o., Opatovská 389/18, 911 01 Trenčín, o odklad platenia
nájmu za prenajaté priestory v priestoroch hasičskej zbrojnice, súp.č. 329., nakoľko prevádzka
z dôvodu rekonštrukcie ešte nie je otvorená a prebiehajú stavebné úpravy.
P. Mego vysvetlil, že prebieha výmena dlaždíc a následne bude treba osadiť nové dvere,
obecná rada odporúča posunúť termín platenia nájmu k 1.5.2017.

Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť firmy BLASA s.r.o. o odklad
platenia nájmu za prenajaté priestory v priestoroch hasičskej zbrojnice, súp.č. 329
a stanovuje termín platenia nájmu od 1.5.2017.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 11 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
11.1. p. Eva Kallová, kaderníctvo v kaštieli: na nové priestory v kaštieli potrebuje od obce
zmenu o užívaní priestorov – od stavebného úradu dostala odpoveď, ktorej nerozumie; tento
doklad potrebuje pre hygienu, aby sa mohla „pohnúť“ ďalej; v nových priestoroch chce rozšíriť
kaderníctvo, v terajšom priestore chce poskytovať masérske služby
- p. Mego uviedol, že stavebný úrad dohľadáva dokumentáciu k rekolaudácii, pretože kaštieľ je
skolaudovaný ako administratívna budova,
- JUDr. Hrnčárik apeluje na viac ústretovosti, p. Kallová poskytuje služby, o ktoré je veľký
záujem a ktoré nikto iný v obci neposkytuje
- p. Hrnčáriková upozornila, že bude chcieť začať využívať v kaviarni druhú miestnosť a toto
potvrdenie bude tiež potrebovať
- p. Mego dohodol s p. Kallovou spoločné stretnutie na stavebnom úrade s p.Kostelnou vo
štvrtok 27.4. (najskorší možný termín)
11.2. p. Tomáš Gabrhel, Drietoma 695: má danú žiadosť o prenájom priestorov v bývalej
starej škôlke, podľa pokynu z predchádzajúceho zastupiteľstva dnes dodal podklady
k podnikateľskému plánu a potrebuje vedieť, či môže byť úspešný, aby mohol pokračovať
v ďalších krokoch
- p. Mego vysvetlil, že podklady, ktoré dnes doručil na obecný úrad, musí zhodnotiť
a prerokovať obecná rada aj finančná komisia, až potom dostane vyjadrenie
11.3. p. Lívia Hrnčáriková, kaviareň Morgana Le Fay v kaštieli: opäť pripomína požiadavku
revízie kotlov v kaštieli
- p.Mego uistil p.Hrnčárikovú, že revízia je objednaná, ale revízny technik stále nemá čas a iný
to urobiť nechce
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Rôzne
Informácia o vykonaných a prebiehajúcich prácach v obci – predložil starosta
obce p.Mego:
-

-

-

-

-

vykonalo sa zametanie obecných komunikácií
oprava hrebeňovej krytiny na budove kaštieľa
oprava autobusovej zastávky na dolnom konci na Kolonke
prebehla kontrola, ktorú vykonala Slovenská agentúra životného prostredia, sekcia
fondov EÚ, Žilina (iba 2 menšie pochybenia – miesto originálov predložené overené
kópie, potreba dodatku s TVK)
predložila sa žiadosť o dodatočné povolenie na odstránenie havarijného stavu
vodovodu v časti horný koniec
spracovala a podala sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie bloku
A a časti bloku B v Základnej škole s materskou školou v Drietome (žiadosti mali byť
vyhodnotené do konca marca, ale pre veľký počet žiadostí sa termín posúva)
spracovala a podala sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební
spracovala a podala sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok na riešenie
havarijného stavu kanalizačnej siete v bloku B v Základnej škole s materskou školou
v Drietome
kontrola z hygieny v ZŠ – do konca leta je potrebné odstrániť závadu na dlažbe
v kuchyni
prebieha údržba areálu obecných studní pod Žľabom – robí sa už takmer 3 týždne –
JUDr. Milan Hrnčárik navrhuje viac využívať aktivačných pracovníkov – p. Mego: na
práce v obci využívame aj aktivačných pracovníkov, v lete budeme potrebovať viac
zodpovedných brigádnikov – poslanci: treba ich hľadať všetkými dostupnými
možnosťami (rozhlas, web, Drietomské zvesti)
prebehol vývoz cintorínskeho odpadu – problematický vývoz z evanjelického cintorína,
kde auto neprejde a je potrebné odpad prenášať po častiach
vykonalo sa označenie výtlkov na opravu, prebieha výber dodávateľa na opravu
výtlkov miestnych komunikácií
prebieha úprava kamenivom nespevnených miestnych komunikácií

Výzva Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
v oblasti prevencie kriminality
– zakúpenie kamerového systému do obce, podiel obce je 20%.
obecná rada - odporúča zapojenie sa do výzvy,
Ing. Peter Filo – môže to pomôcť ochrane obecného majetku (dnes je zdevastované nedávno
obnovené ihrisko, nečistota verejných priestranstiev, atď...)
JUDr. Milan Hrnčárik – monitorovanie môže byť aj riešenie problematickej Ostrej Hôrky, treba
využiť, že štát dáva 80%; navrhuje p. Megovi v rámci Mikroregiónu zvážiť zriadenie spoločnej
obecnej polície.

Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy Ministerstva
vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
s projektovým zámerom zameraným na nákup kamerového systému.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0
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Výzva z Úrady vlády SR s názvom „Podpora rozvoja športu na rok 2017“
-

možnosť rekonštrukcie povrchu na multifunkčnom ihrisku vybudovanom pred rokom
2011 – spĺňame, u nás vybudované v roku 2009
možnosť získať 10 – 15 tisíc €
vypracovanie projektu: 200,- €

Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy z Úradu vlády
SR s názvom „Podpora rozvoja športu na rok 2017“.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr. Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel,
JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing. T.Revay)
:0
:0

Nová obecná stránka
-

p.Mego poďakoval Ing. Michalovi Lackovi za vytvorenie obecnej stránky (vo svojom
voľnom čase), ktorá fungovala 2 roky
prístup do novej stránky majú pracovníčky obecného úradu – učíme sa so stránkou
robiť, prosíme o zhovievavosť
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová a ďalší – treba skontrolovať a opraviť členov komisií
Ing. Tomáš Revay – treba dať priestor na pripomienky občanov
p. Mego – chyby na stránke treba ihneď zapisovať a posielať na mail:
obec@drietoma.sk

Výročná členská schôdza MO SČK 5.3.2017
-

-

zazneli informácie o celoročnej činnosti, boli odmenení darcovia krvi:
bronzová Jánskeho plaketa (10 odberov): Adriana Maláková, Roman Múdry
strieborná Jánskeho plaketa (20 odberov): Jana Bečárová, Mária Machálková, Klaudia
Michalcová, Vladimír Bečár, Ing. Barbora Bulková, Anna Bečárová, Ing. Peter Kacko
zlatá Jánskeho plaketa (40 odberov): Jana Melicherová, Peter Pilko
odber krvi v obci bude, ale termín ešte nevieme – zmýšľaný termín v apríli nebol voľný

NAJBLIŽŠIE AKCIE A PODUJATIA
Deň Zeme 22.4.2017
- jarné upratovanie osada Brúsne urobila v piatok 7.4.
- stanovištia: Slovenský červený kríž - cintoríny
dôchodci - Súhrada
- stretnutie o 9:00 pri vrátnici PDP – podľa počtu dobrovoľníkov sa bude upratovať okolo
potoka a prípadne priekopy pri hlavnej ceste – JUDr. Ing. Vladimíra Barišová: treba ísť
do obce, aby si ľudia všimli, že vôbec niekto niečo robí, v minulých rokoch sme
„zaliezli“ do prírody a tak o nás nikto nevedel
- obec zabezpečí: pevné čierne vrecia, rukavice, vodu
Komisia pre kultúru, školstvo, šport, sociálne veci
- JUDr. Ing. Vladimíra Barišová zvoláva zasadnutie komisie dňa 25.4. 2017
- program: plánovanie kultúrnych podujatí
Vývoz objemného odpadu 27.4. – 29.4.
- kontajnery pristavené od 27.4., odvoz kontajnerov až 2.5.
Stavanie mája 30.4.
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Športovo-spoločenské stretnutie pracovníkov obecných úradov a členov obecných
zastupiteľstiev obcí Drietoma a Starý Hrozenkov 6.5.2017
- autobusom z Drietomy do Starého Hrozenkova, odtiaľ na Kykulu – výstup na Machnáč
– drietomské kopanice – osada Žrnové – cieľ: Náš dvor rodiny Megovej
- doprava späť v podvečerných hodinách
Majstrovstvá obce vo varení gulášu 17.06.2017
- požiadavka na futbalistov – zorganizovať ako sprievodný program futbalové zápasy
prípravkárov alebo starých pánov (prípadne oboje)

Diskusia
Poslanec Andrej Gabrhel pripomenul potrebu osvetlenia bytoviek na Komarňanskej – p. Mego
skonštatoval, že existuje viac variantov, na požiadavke sa pracuje, bude zrealizovaná
v najbližšej možnej dobe.
P. Mego informoval o postupe pri projekte miestnej komunikácie pri potoku na hornom konci –
dokončuje sa projektová dokumentácia, bude nasledovať výkup pozemkov, musíme počítať
s problémami pri takmer všetkých vyjadreniach (zrejme bude treba riešiť a odstraňovať
viacero problémov, najmä v súvislosti s blízkosťou vodného toku Drietomica)
Poslanec Andrej Gabrhel pripomenul stagnáciu projektu parku, o ktorom sa hovorilo na
viacerých zastupiteľstvách.
p. Mego upozornil, že ide o úpravy, ktoré vyžadujú územné aj stavebné rozhodnutie, bude
treba všetky vyjadrovacie stanoviská, požaduje rozhodnutie, či sa má dať vypracovať
predprojektová štúdia.
Ing. Tomáš Revay skonštatoval, že tento projekt je už zahrnutý v rozpočte a teda nie je
potrebné ďalšie hlasovanie a schvaľovanie jednotlivých krokov tohto projektu.

Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypracovanie architektonickej štúdie
na areál parku v Drietome.
za
proti
zdržal sa

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

Ing.Tomáš Revay pripomenul nevyhnutnosť vybudovania chodníka pri hlavnej ceste, najmä
s ohľadom na stále prehustenú dopravu a s tým súvisiace problémy pri prechádzaní na druhú
stranu. P. Mego si je vedomý tejto potreby, rovnako aj to, že sme už jednou z mála obcí, ktorá
má pri ceste priekopy, ktoré sú náročné na údržbu.
P. Mego informoval o situácii p.Gavendu, ktorý chce robiť kanalizáciu, pričom jeho je iba
pozemok pod nehnuteľnosťou, vedľa domu má obecný pozemok, cez ktorý má kanalizácia
viesť – podľa p.Mega jedinečná príležitosť na zámenu pozemkov, o ktorú sa už v minulosti
obec pokúšala.
JUDr. Milan Hrnčárik pripomenul potrebu opravy cesty od hlavnej cesty ku kaštieľu, upozornil
na suchý strom v rámci areálu parku pri kaštieli a potrebu jeho odstránenia.
P.Mego informoval o účasti na pracovnom stretnutí Združenia miest a obcí Stredného Považia
a snahe tejto organizácie podporiť obce pri rekonštrukciách miestnych komunikácií
a vodovodov; tiež o snahe dosiahnuť navýšenie financií pre MAS (= miestna akčná skupina =
partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru).
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Všetci poslanci otvorili tému neporiadku na Ostrej Hôrke pri posledných domoch, viacerí
súhlasili s návrhom Ing. Petra Fila poslať tam Komisiu na ochranu verejného poriadku.
Rovnako má komisia riešiť aj otázku parkovania na obecných komunikáciách a na
priestranstvách verejnej zelene.

Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť
a poprial všetkým krásne nastávajúce veľkonočné sviatky.

Jaroslav Mego
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Peter Filo

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

Andrej Gabrhel

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

13

