OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 1/2021

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 18. februára 2021

overovatelia:
JUDr.,Ing. Vladimíra Barišová
Ing. Peter Filo

Február 2021

zapisovateľka:
M.Macharová
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Zápisnica č. 1/2021
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 18. februára 2021 o 17,00 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 8 poslancov, nezúčastnil sa poslanec Matej
Vaňo, a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu Mariku Macharovú.

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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
7. Predaj pozemku v majetku obce osobitným zreteľom pre p. Hanu Briedovú
8. Zámena pozemku v majetku obce s p. Jozefom Gavendom
9. Žiadosti právnických a fyzických osôb
10. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
Uznesenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
JUDr.,Ing. Vladimíra Barišová
za
proti
zdržal sa

: 7 (Ing., Z. Križanová PhD., Ing.P.Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič,
Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (JUDr.,Ing. V.Barišová)
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Ing. Peter Filo.
za
proti
zdržal sa

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

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

Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

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

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 jedenkrát 04.02.2021. Na
zasadnutí obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli doručené
na obecný úrad do jej zasadnutia, riešilo sa aktuálne testovanie a situácia s COVID19,
prerokovali sa žiadosti o dotácie ktoré boli podané, riešil sa územný plán a situácia so
správou vodovodu.

Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 6 programu OZ
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska spracoval Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Drietoma a bola zaslaná mailom všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva.

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

Finančné kontroly:
-Kontrola nakladania s fin. prostriedkami obce za obdobie 1 polrok 2020
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-Komplexná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ Drietoma za obdobie
rok 2020-prebieha.
-Kontrola čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou Drietoma v r. 2019

Ostatné kontroly:
-Kontrola riadiacich dokumentov v obci Drietoma
-Kontrola nájomných zmlúv v obci Drietoma
-Kontrola stavu inventarizácie v obci Drietoma
-Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za r. 2020
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2020 boli samostatne vypracované a predložené
obecnému zastupiteľstvu :
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2023
Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania,, Rozvoj infraštruktúry a rekonštrukcia miestnych komunikácii i obci Drietoma“
-Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo
štátnych finančných aktív v súlade s §13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V kontrolách a zisťovaní skutkového stavu nebolo preukázané závažné porušenie zákonov,
noriem a smerníc platných v SR. Nedostatky formálneho a administratívneho charakteru boli
odstránené v priebehu procesu kontroly.

Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Drietoma za rok 2020.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 7 programu OZ
Predaj pozemku v majetku obce osobitným zreteľom pre p. Hanu Briedovú
Žiadosť p. Hany Briedovej o odkúpenie časti obecného pozemku parc č. 3325/1 o výmere
102m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie zapísaná na LV č. 1 v katastrálnom
území obce Drietoma. Zámer predať pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce Drietoma po dobu 15 dní.
Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obce podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z dôvodov
hodných osobitného zreteľa schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúcich
sa v katastrálnom území obce Drietoma a to konkrétne:
- novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 3325/16, druh pozemku – zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 102 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 48035637–
158-20 odčlenením od pôvodnej parcely KN-C par. č. 3325/1 vedená na LV č. 1 vo
vlastníctve obce Drietoma v k.ú. Drietoma pani Hane Briedovej, Halalovka 12, Trenčín.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že obec pozemok nevyužíva, uvedená
časť parcely sa nachádza v susedstve s parcelou pani Briedovej, z ktorej bude mať
vjazd na jej pozemok, čo jej umožní výstavbu rodinného domu. Zámer obce o odpredaj
pozemku osobitným zreteľom bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce od 19. 11. 2020 do dňa konania obecného zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku – novovzniknutá parcela KN-C parc.
č. 3325/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, ktorá vznikla
na základe geometrického plánu č. 48035637–158-20 odčlenením od pôvodného
pozemku KN-C par. č. 3325/1 vedená na LV č. 1 vo vlastníctve obce Drietoma v k.ú.
Drietoma pre p. Hanu Briedovú, Halalovka 12, Trenčín
1. za cenu 40 €/m2, cena spolu za výmeru 102 m2 je 4.080,-€,
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

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

K bodu 8 programu OZ
Zámena pozemku v majetku obce s p. Jozefom Gavendom
Zámena pozemku p. Jozefa Gavendu a pozemkami vo vlastníctve obce Drietoma osobitným
zreteľom, bola zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke 02. februára 2021 po dobu
15 dní, do konania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov:
- novovytvorené parcely KN-C parc. č. 3/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 83 m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-C č. 3/1, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie; KN-C parc. č. 5/1, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 105 m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-C č. 5, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie a KN-C parc. č. 7/1, druh pozemku záhrada, o výmere 160
m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-C č. 7, druh pozemku záhrada, zapísaných na
LV č. 1, vedenom pre katastrálne územie Drietoma, vo vlastníctve Obce Drietoma
v celosti; novovytvorené parcely, ktorých súčet je 348 m2, vyhotovené Ing. Vladimírom
Murcinom, Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA, geometrickým plánom č. 41373006-33-20,
overeným pod číslom 893/2020 zo dňa 03.07.2020 p. Ing. Zuzanou Panákovou sa
zamieňa
za
- novovytvorenú parcelu KN-C parc. č. 8/2, druh pozemku záhrada, o výmere 348 m2,
ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-C č. 8, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č.
860 vedenom pre katastrálne územie Drietoma, vo vlastníctve p. Jozefa Gavendu,
bytom Mateja Bela 2503/11, 911 08 Trenčín, novým geometrickým plánom č. 4137300633-20, zhotoviteľ Ing. Vladimír Murcin, Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA, overený pod
číslom 893/2020 zo dňa 03.07.2020 p. Ing. Zuzanou Panákovou,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že zámenou pozemkov obec
získa parcelu, ktorá umožní prístup k futbalovému ihrisku a ktorá sa v budúcnosti
plánuje využiť ako súčasť pešej zóny z námestia v obci.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 8 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
8.1. Žiadosť Morgana le Fay s.r.o. so sídlom Drietoma 747 o odpustenie nájomného v
priestoroch kaštieľa za obdobie október, november, december 2020 a január 2021 z dôvodu
uzatvorenia prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Žiadosť o odpustenie nájomného za nebytové priestory nebola riešená na zasadnutí obecnej
rady, nakoľko bola doručená až po jej zasadnutí.
Podanú žiadosť prerokoval starosta obce p. Jaroslav Mego s hlavným kontrolórom a navrhol
vyzvať žiadateľku, aby preukázala či požiadala o náhradu nájmu zo strany štátu.
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Ing. Peter Filo navrhol postúpiť žiadosť na prerokovanie na komisiu pre financie, správy
majetku a pohľadávok.

Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť Morgana le Fay s.r.o. so
sídlom Drietoma 747 o odpustenie nájomného za obdobie október, november,
december 2020 a január 2021 na prerokovanie komisii pre financie správy majetku a
pohľadávok.
za
proti
zdržal sa

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

8.2. Žiadosť JAST STAV s.r.o. so sídlom Drietoma 569 o odpustenie nájomného v priestoroch
požiarnej zbrojnice za obdobie január, február, marec 2021 z dôvodu uzatvorenia prevádzky
pre mimoriadne okolnosti týkajúce sa šírenia pandémie COVID-19, na základe vydaného
rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a pandemickej komisie. Keďže je to obdobná
žiadosť, uznesenie je nasledovné:

Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť JAST STAV s.r.o. so sídlom
Drietoma 569 o odpustenie nájomného za obdobie január, február a marec 2021 na
prerokovanie komisii pre financie správy majetku a pohľadávok.
za
proti
zdržal sa

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

8.3. Žiadosť p. Martiny Pilkovej – kozmetický salón TINA so sídlom Drietoma 12 o odpustenie
nájomného za prevádzku kozmetického salóna v bloku C budovy
Základnej školy
s materskou školou, za obdobie január a február 2021.
Prevádzka kozmetického salóna je na základe nariadenie Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva od 18.12.2020 zatvorená. Opäť žiadosť o odpustenie nájmu navrhuje starosta
i poslanci postúpiť na komisiu pre financie správy majetku a pohľadávok, ako žiadosti v bode
8.1 a 8.2.

Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť Martiny Pilkovej – kozmetický
salón TINA, so sídlom Drietoma 12 o odpustenie nájomného za obdobie január a
február 2021 na prerokovanie komisii pre financie správy majetku a pohľadávok.
za
proti
zdržal sa

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

8.4. Žiadosť o vyjadrenie k rozšíreniu distribučnej siete p. Ivana Vraždu, bytom Drietoma 685.
Žiadosť bola doručená 10.februára 2021 na pokládku kábla do pozemku parc.č. 2933/1 k. ú
Drietoma časť Branné. Rozšírenie je v súvislosti s výstavbou rodinných domov. Trasovanie
elektrického kábla žiada od jestvujúcej trafostanice, bude križovať potok Drietomica a účelovú
komunikáciu po obecnom pozemku parc.č. 2933/1 k pozemku parc. č. 1294/1 vo vlastníctve r.
Vraždovej. Starosta obce uviedol, že obec Drietoma spracováva zmeny a doplnky v územnom
pláne a kým nebudú tieto zmeny a doplnky schválené, obec neposkytne žiadané vyjadrenie.

Uznesenie č. 12 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie odvolanie sa p. Ivana Vraždu,
bytom Drietoma 685, k žiadosti o rozšírenie distribučnej siete.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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8.5. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov o vysporiadanie priľahlého pozemku, cez ktorý
vedie prístupová cesta k bytovému domu, bola riešená na predošlých zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a postúpená komisií pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
Na stretnutí komisie pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie s vlastníkmi
bytov neprišlo k žiadnej konkrétnej dohode o vysporiadaní priľahlého pozemku.

Uznesenie č. 13 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma postupuje žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov
v 9.bytovej jednotke o vysporiadanie pozemku komisií financií, správy majetku
a pohľadávok.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 9 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
Do tohto bodu programu nebola vznesená žiadna pripomienka resp. podnet.
Rôzne
1. Na poslednom rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16. decembra
2020 bol starosta obce poverený úpravou rozpočtu na rok 2020 podľa skutočných príjmov
a výdavkov k 31.12.2020. Táto zmena nastala a tieto zmeny boli všetkým poslancom zaslané.
1., Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 7/2020
- Zmena rozpočtu v celkovej výške 1 734,00 € dotácia zo ŠR pre ZŠ s MŠ
Príjmy
BR 1 734,00 eur
Výdavky BR 1 734,00 eur
2., Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020
-Zmena rozpočtu v celkovej výške 29.919,00 € dotácia zo ŠR pre ZŠ s MŠ
Príjmy
BR 29 919,00 eur
Výdavky BR 29 919,00 eur
3., Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020
-Zmena rozpočtu príjmy v celkovej sume 134 285,00 eur
Príjmy:
BR
102 420,00 eur
KR
54 865,00 eur
FO
-23 000,00 eur
Zmena rozpočtu výdavky v celkovej sume - 2 358,00 eur
Výdavky
BR
41 342,00 eur
KR
-74 950,00 eur
FO
31 250,00 eur

Uznesenie č. 14 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie zmeny rozpočtu rozpočtovými
opatreniami.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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2., Starosta obce rozposlal poslancom navrhovaný plán riadnych zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Drietoma pre rok 2021: 18. 02. 2021, 22. 04. 2021, 17. 06. 2021, 23. 09.
2021, 14. 12. 2021.
K návrhu nebola vznesená žiadna pripomienka.
Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Drietoma pre rok 2021 a to konkrétne na 18. 02. 2021, 22. 04. 2021,
17. 06. 2021, 23. 09. 2021, 14. 12. 2021.
za
proti
zdržal sa

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

3., Starosta obce vyslovil zámer predložiť žiadosť o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnkov
č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN – O) Drietoma
Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie obce, uznesením č. 151/2018, zo dňa 12. 12. 2018
schválilo obstaranie ZaD č.1 ÚPN – O Drietoma.
Na dnešnom zasadaní:
A. S c h v a ľ u j e,
a) aby obec požiadala MDV SR o finančnú dotáciu na obstaranie Zmien a doplnkov
č. 1 ÚPN-O Drietoma,
b) že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie - ZaD
č.1 ÚPN-O Drietoma, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.
B. U k l a d á
starostovi obce podať na MDV SR žiadosť o dotáciu na
územnoplánovacej dokumentácie - ZaD č.1 ÚPN-O – etapu „návrh“.
za
proti
zdržal sa

vypracovanie

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

4. Z dôvodu, že Obecné zastupiteľstvo v odseku 1 bodu rôzne prijalo len jedno súhrnné
uznesenie, starosta sa vrátil k tomuto bodu a vyzval predsedu komisie pre financie, správu
majetku a pohľadávok Ing. Petra Fila, aby prešiel zmeny ešte raz a hlasovalo sa za každé
rozpočtové opatrenie osobitne.
Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo
7/2020 - Zmena rozpočtu v celkovej výške 1 734,00 eur dotácia zo ŠR pre ZŠ s MŠ
Príjmy
BR 1 734,00 eur
Výdavky BR 1 734,00 eur
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo
8/2020 - Zmena rozpočtu v celkovej výške 29 919,00 eur dotácia zo ŠR pre ZŠ s MŠ
Príjmy
BR 29 919,00 eur
Výdavky BR 29 919,00 eur
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za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 9/2020 Zmena rozpočtu príjmy v celkovej sume 134 285,00 eur
Príjmy:
BR
102 420,00 eur
KR
54 865,00 eur
FO
-23 000,00 eur
Zmena rozpočtu výdavky v celkovej sume - 2 358,00 eur
Výdavky
BR
41 342,00 eur
KR
-74 950,00 eur
FO
31 250,00 eur
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 14/2021 bude na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva zrušené.
5. Dňa 17.02.2021 prebehla prehliadka priestorov Základnej školy s materskou školou a blok
C budovy Základnej školy s materskou školou, počas ktorej sa poslanci obecného
zastupiteľstva mali možnosť oboznámiť s realizovanými zmenami v priestoroch ZŠ s MŠ.
Pani riaditeľka prezentovala nové jazykové učebne, zrenovovanú kotolňu, zrenovovanú
telocvičňu, zrenovované priestory materskej školy a poslancom ukázala všetky priestory, ktoré
momentálne slúžia ZŠ s MŠ. Pani riaditeľka prezentovala aj žiadosť materskej školy o potrebe
ešte jednej miestnosti pre materskú školu. Na základe obhliadky priestorov bloku C sa
poslanci zhodli, že vhodný priestor na dobudovanie ďalšej miestnosti pre MŠ sa nachádza na
poschodí v bývalej vestibule, v ktorej susedstve sa momentálne nachádzajú aj ďalšie triedy
a spálne MŠ a tento priestor sa momentálne nevyužíva.
Pri prehliadke ZŠ s MŠ si poslanci zároveň prezreli priestor po bývalom nájomcovi Arte
Vetro, s.r.o. a oboznámili sa so súčasným stavom. Na priestor po bývalom nájomcovi je
evidovaných viacero žiadostí o prenájom. Poslanci sa zhodli, že v prípade prenájmu priestorov
novému nájomcovi, je nutné vybudovať nový vchod, keďže spoločný vchod pre nového
nájomcu a materskú školu neprichádza do úvahy. Keďže jednou z firiem, ktoré žiadajú
o prenájom miestnosti je aj firma ProYacht s.r.o., ktorá má v prenájme priestory v susedstve,
považujú za vhodné prenajať nebytové priestory firme ProYacht s.r.o., ktorá má v susedných
priestoroch vlastný prístup a je možné tieto priestory prepojiť.
6., Starosta obce p. Jaroslav Mego upozornil na nevyhnutnosť riešenia problému so zábradlím
v škole. Problematické je, že je riedke, labilné a hrozí zranenie detí.
7., Poslanec p. Tomáš Palko upozornil, že v škole sa veľmi kúri. Budova školy je čiastočne
zateplená a sú vymenené kotle na kúrenie. Namiesto regulácie vykurovania sa otvárajú okná
a škola je neustále prekúrená. Riaditeľka ZŠ s MŠ sa vyjadrila, že pracujú na vyladení
vykurovania, ale vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, keď sa v škole stále
nenachádza väčšina žiakov je veľmi náročné kúrenie regulovať.
Poslanci žiadali informácie o podanej žiadosti na refundáciu financovania opravy a výmenu
kotolne, ktorá prebehla v priestoroch Základnej školy s materskou školou koncom roka.
Starosta obce informoval, že žiadosť je podaná na príslušnom úrade a čaká sa na vyjadrenie
zodpovednej inštitúcie.
8., Starosta obce oboznámil poslancov o spracovanej štatistike odpadov za rok 2020. Oproti
roku 2019 v obci Drietoma vzrástlo množstvo odpadu a to nielen vývoz komunálneho odpadu,
veľkoobjemového odpadu, ale takmer všetkých komodít.
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Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu je za rok 2020 cca 25% a tým nám bude navýšená
cena za likvidáciu odpadu o 5€.na 1 tonu.
9., Starosta obce p. Jaroslav Mego oboznámil prítomných poslancov o uskutočnených
testovaniach na COVID 19. Informoval o tom, že obec je pripravená realizovať testovanie
s rozhodnutím zo dňa na deň.
10. V obci sa v poslednom období realizovalo nasledovné:
 V rámci zimnej údržby miestnych komunikácií – odhŕňali sme 2x, zazmluvnených
máme 3, rozdelili sme im miestne komunikácie
 Posledný februárový týždeň začnú práce na odvoze zo skládky – odstrániť sa má do
konca marca.
 Prebehli rokovania s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami – nový správa
vodovodu .
 Starosta obce Drietoma upozornil na vysoké odbery vody na futbalovom ihrisku a v
kaštieli.
 Starosta obce p. Jaroslav Mego si vyžiadal cenovú ponuku od arboristu na posúdenie
stavu stromov na verejných priestranstvách v obci – v cene je posúdenie, ošetrenie odstránenie suchých konárov, úprava previsov a pri niektorých stromoch aj vyviazanie
vrátane použitého materiálu na väzby.
 Na množiace sa mutácie vírusu COVID19 boli distribuované respirátory cca 350 ks pre
občanov nad 65 rokov do poštovej stránky aj s pokynom na údržbu a ošetrenie
respirátora.
 Starosta obce ďalej upozornil na facebookovú stránku Naša Drietoma, ktorá používa
erb obce, no nie je to stránka ktorú obec spravuje. Občania boli informovaní o
skutočnosti, že objektívne informácie získajú iba na webovej stránke obce, formou
vyhlásení obecným rozhlasom a formou SMS správ.
V rámci diskusie sa poslanec Peter Kukučka informoval k údržbe chodníkov počas sneženia.
Starosta obce mu odpovedal na zložitosť údržby, nakoľko v obci chýba technika na odhŕňanie
chodníkov.
Pri tejto príležitosti starosta obce informoval, že popri zrekonštruovanej komunikácii by bolo
vhodné umiestniť lavičky, pri pošte a pri zdravotnom stredisku kvetinovú výzdobu a osadiť
smerové tabule.
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval v akom štádiu je spor medzi obcou Drietoma
a p. Škorcom – Mlyn pri vstupe do obce. Starosta obce informoval, že spor stále prebieha a to
nielen medzi obcou Drietoma a p. Škorcom, ale aj p. Škorca so susedom p. Šebíkom.
Ďalej mal otázku či je na umiestnenie unimobuniek na začiatku obce vydané stavebné
povolenie. Starosta obce odpovedal, že je vydané povolenie na dielňu.
Bol privolaný štátny stavebný dohľad, vydaná sankcia pre p. Kalafuta, ktorý sa odvolal a
odvolanie je na Okresnom úrade.
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval ako ďaleko sme s projektom budovania
chodníka v Majeri. Tento projekt je v štádiu územného konania.
K vybudovaniu chodníka od dolného konca po motorest popri štátnej ceste prišlo súhlasné
stanovisko z SPP, ešte chýba kladné stanovisko od Vodohospodárskeho podniku.
Starosta obce p. Jaroslav Mego ďalej informoval o podanej žiadosti z Environmentálneho
fondu na nákup komunálneho vozidla – zametanie, posypanie, odhŕňanie.
K strojovému parku, ktorým momentálne disponujú pracovníci obecného úradu sa vyjadrilo aj
viacero poslancov, ktorí apelujú na starostu, aby sa zaoberal zaobstaraním nového traktora
s príslušenstvom a prípadne aj osobného automobilu, aby sa zefektívnilo vykonávanie prác na
obecných cestách, budovách a pozemkoch.
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Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
JUDr., Ing. V Barišová

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

Ing. P.Filo

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