OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 9/2018

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. decembra 2018

overovatelia:
Tomáš Palko
Peter Kukučka

December 2018

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 9/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 12. decembra 2018 o 16,30 hod. v zasadačke
kultúrneho domu Drietoma

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta obce.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu Janu Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom
elektronickou poštou, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma.
Nakoľko obecná rada od ustanovujúceho zastupiteľstva nezasadala, starosta obce navrhol
bod číslo 5 z programu vynechať.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
Schválenie rozpočtu obce na roky 2019 a roky 2020 a 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Schválenie Plánu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
Voľba poslancov do rady školy
Schválenie VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 2/2013 na rok 2019 o financovaní materských škôl a školských
zariadení
Schválenie dodatku č.1 k VZN 2/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Nakoľko obecná rada od ustanovujúceho zastupiteľstva nezasadala, starosta obce navrhol
bod číslo 5 z programu vynechať. Hlasovanie k zmene programu prebehlo nasledovne:
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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Uznesenie č. 131/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva aj
s navrhnutou zmenou.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci p. Tomáš Palko a p. Peter Kukučka.

Uznesenie č. 132/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
T. Palko
za
proti
zdržal sa

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

P. Kukučka
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z posledných dvoch zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol hlavný
kontrolór obce Bc. Radovan Sáska.

Uznesenie č. 133/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Tento bod bol z programu zrušený.

K bodu 6 programu OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2019 - 2021 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 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný.
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.
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 2019 schváliť, návrh rozpočtu na roky
2019 – 2021 zobrať na vedomie.
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Uznesenie č. 134/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021.

K bodu 7 programu OZ
Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 a 2021
Rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli, internetovej
stránke obce Drietoma. Rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 dostali všetci poslanci
v elektronickej podobe, bol riešený komisiou finančnou, správy majetku a pohľadávok.

Uznesenie č. 135/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje rozpočet na rok 2019 vrátane
programov a podprogramov.

Sumarizácia
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
SPOLU

1 511 785
0
40 000
1 551 785

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
SPOLU

1 340 393
131 042
80 350
1 551 785

za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 136/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie návrh rozpočtu obce Drietoma
na roky 2020 -2021 vrátane programov a podprogramov.

K bodu 8 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
V predloženom návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019,
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. 137/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2019.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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K bodu 9 programu OZ
Schválenie Plánu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020
,,Program odpadového hospodárstva, program obce Drietoma: na roky 2016 – 2020“ bol
spracovaný spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o. so sídlom v Pezinku a posúdený
Okresným úradom Trenčín v súlade so záväznou časťou Programu odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou
Okresného úradu Trenčín č. 1/2018 zo dňa 01.06.2018 a obsahuje predpísané náležitosti
v zmysle §10 ods. 2 zákona o odpadoch a prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR 371/2015 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
POH na roky 2016 – 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Drietoma a zaslaný
elektronicky všetkým poslancom.

Uznesenie č. 138/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje ,,Program odpadového hospodárstva,
Program obce Drietoma na roky 2016 – 2020“
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 10 programu OZ
Voľba poslancov do rady školy
p. Andrejovi Gabrhelovi a JUDr. Milanovi Hrnčárikovi zánikom mandátu poslanca, zaniká aj
členstvo v Rade školy. Ako nových členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou v Drietome, starosta obce p. Jaroslav Mego navrhuje:
Ing. Zuzanu Križanovú, PhD. a poslanca p. Petra Kukučku
Ing. Zuzana Križanová,PhD.
za
proti
zdržal sa

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

Peter Kukučka
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 139/2018
Obecné zastupitelstvo menuje za členov Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou v Drietome poslancov Ing. Zuzanu Križanovú PhD. a Petra Kukučku.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 11 programu OZ
Schválenie VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
V návrhu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Drietoma sa mení
v článku 15 bod 4 a) sadzba miestneho poplatku na osobu a kalendárny deň 0,0506 €
u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“).
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Spôsob výpočtu: 0,0506 x počet dní
(0,0506 x 365 = 18,50 €), s účinnosťou 01.01. 2019.
Komisia financií, správy majetku a pohľadávok na svojom zasadnutí prerokovala túto zmenu
a navrhla sadzbu miestneho poplatku na osobu a deň zvýšiť na 0,0521 €
Spôsob výpočtu: 0,0521 x počet dní
(0,0521 x 365 = 19,00 €), s účinnosťou 01.01. 2019.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 140/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.
3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady aj s navrhnutou zmenou.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 12 programu OZ
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 2/2013 na rok 2019 o financovaní materských škôl a
školských zariadení
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/ 2013 o financovaní materských
škôl a školských zariadení bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
V prílohe č. 1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VZN č. 2/2013 o financovaní materských škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma sa dotácia na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Drietoma na rok 2019 mení:
Škola, školské zariadenie
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

dotácia na jedno dieťa / rok
2. 298,00 €
734,00 €
318,00 €

Uznesenie č. 141/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Drietoma č. 2/2013 na rok 2019 o financovaní materských škôl a školských zariadení
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 13 programu OZ
Schválenie dodatku č.1 k VZN 2/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do
materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
K tomuto bodu prišla žiadosť Základnej školy s materskou školou Drietoma o zmenu VZN
obce Drietoma č. 2/2017 a to časť o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí. Prevádzka ŠKD je od 6:00 ráno do17:00 popoludní, má vlastné moderné
priestory, disponuje kvalitným materiálovým vybavením, vedú ho kvalifikované vychovávateľky
,ktoré sa deťom aktívne venujú. Príspevok na činnosť ŠKD v súčasnej výške 8 €, stanovený
ešte v roku 2014, žiada ZŠ s MŠ Drietoma zvýšiť zo súčasných 8 € na 10 € v neskrátenej
prevádzke a poplatok 3 € v skrátenej prevádzke pred vyučovaním ponechať.
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Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/ 2017 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu
dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni bol zverejnený na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
V článku 6 Školský klub detí sa mení:

Uznesenie č. 142/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 na rok 2019 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Drietoma č. 2/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej
školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v ktorom sa mení
výška poplatku v ŠKD na 10 € ak žiak navštevuje školský klub detí v neskrátenej
prevádzke.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 14 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
14.1. Starosta obce p. Jaroslav Mego prečítal list od p. Emílie Kuklovej v ktorom píše, že po
Štátnom stavebnom dohľade bola s okamžitou platnosťou zastavená stavba spevnenej plochy
firme Sojaprodukt - Daniel Harušťák, ktorá toto ale nedodržuje. Po spevnenej ploche naďalej
prechádzajú s vozíkmi s paletami a prepravujú tovar.
Starosta obce uviedol, že oboznámil novozvolených poslancov o danom probléme firmy
Sojaprodukt – Daniel Harušťák s rodinou Kuklovou hneď na prvom pracovnom stretnutí
s novozvolenými poslancami. Informoval, že rodina Kuklová podala na Okresnú prokuratúru
žiadosť o prešetrenie postupu Obecného i stavebného úradu pri riešení daného problému.
Okresný prokurátor pochybenie obecného úradu nenašiel a konštatoval, že stavebný úrad
v danej veci naďalej koná. Stanovisko prokurátora bude zaslané všetkým poslancom
elektronicky. Taktiež starosta informoval, že rodina Kuklová podala trestné oznámenie na
Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR na starostu obce a pracovníčku stavebného úradu,
vo veci nezákonného riešenia ich susedského sporu. Výsledok nám zatiaľ doručený nebol.
Uznesenie č. 143/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Emílie Kuklovej.
14.2. Žiadosť p. Patríciusa Kucharíka o čiastočne odpustenie ročného poplatku za komunálny
odpad na rok 2019, nakoľko sa počas roka v obci nezdržiava, no je jediným vlastníkom
nehnuteľnosti a túto povinnosť ako vlastníka nehnuteľnosti mu ukladá zákon.
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Uznesenie č. 144/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Patrícia Kucharíka o odpustenie poplatku
za komunálny odpad na rok 2019.
za
proti
zdržal sa

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

Na základe hlasovania, žiadosť nebola schválená.
14.3. Žiadosť p. Jozefa Šprtela o schválenie a spracovanie dodatku k zmene územného
plánu. p. Jozef Šprtel žiada o preradenie pozemku v jeho výlučnom vlastníctve – parc. č. C
2442/7 orná pôda o výmere 6 813 m2, zapísanej na liste vlastníctve č 2363 pre katastrálne
územie obce Drietoma z výhľadového obdobia medzi pozemky určené na výstavbu, tak aby
bolo možné vydať stavebné povolenie na danej parcele do programu najbližšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva a o schválenie zmeny územného plánu obce obecným
zastupiteľstvom na jeho najbližšom zasadnutí. Starosta obce uviedol, že tak ako dal prísľub,
že na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva prednesie návrh na zmenu a doplnky
v územnom pláne, tento sľub chce dodržať a návrh v bode rôzne prednesie.
Uznesenie č. 145/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Šprtela o schválenie
a spracovanie dodatku k zmene územného plánu.
14.4. Žiadosť p. Pavla Vasiljeviča s manželkou o preloženie elektrického stĺpu pred rodinným
domom súpisné číslo 783 na parc.č. 551/2. Stĺp je osadený 5 metrov od hranice oplatenia
a výrazne komplikuje využívanie príjazdového chodníka k domom. Stĺp je v strede tejto
,,cesty,, a preložením čo najbližšie k oploteniu manželov Vasiljevičových by to situáciu
čiastočne uľahčilo.
Uznesenie č. 146/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Pavla Vasiljeviča s manželkou o
preloženie elektrického stĺpu.
14.5. Žiadosť p. Pavla Vasiljeviča s manželkou, p. Michala Mačáka s manželkou a p. Oľgy
Závodskej o dobudovanie verejného vodovodu a zriadenie vodovodnej prípojky do časti
,,Záhumnie,, k rodinným domom na parcelách č. 551/2, 728/1 a 558/1. V súčasnej dobe
využívajú vodu z vlastných studní, no už nedosahujú potrebnú výšku hladiny na čerpanie
a v letných mesiacoch dokonca vysychajú. Starosta uviedol, že stavebníci v žiadosti
o stavebné povolenie v danej lokalite uviedli, že pitnú vodu budú využívať z vlastnej studne.
Uznesenie č. 147/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Pavla Vasiljeviča s manželkou, p.
Michala Mačáka s manželkou a p. Oľgy Závodskej o dobudovanie verejného vodovodu
a zriadenie vodovodnej prípojky.
14.6. Žiadosť p. Anny Cígerovej o finančný príspevok na vybudovanie kúpeľne.
Uznesenie č. 148/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Anny Cígerovej o finančný
príspevok na vybudovanie kúpeľne.

14.7. Žiadosť p. Márie Ondračkovej o jednorázovú finančnú výpomoc na potraviny pre svoje
deti. Šek na mesačné dávky vo výške 311,84 € je priložený k žiadosti. Z toho platí energie,
vodu, plyn, obedy, hygienické potreby a potraviny, čo jej často nevychádza.
Uznesenie č. 149/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Márie Ondračkovej o jednorázovú
finančnú výpomoc na nákup potravín.
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14.8 V tomto bode starosta prítomných poslancov oboznámil o liste od p. Mgr. Jozefa Blažeja
o náhrade škody a návrhu nájomnej zmluvy za užívanie jeho pozemkov cez ktoré je
vybudovaný prívodný vodovodný rad. Uviedol, že stavba bola budovaná v rokoch 1975, bolo
na ňu vydané riadne stavebné povolenie a bola skolaudovaná.
Uznesenie č. 150/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Mgr. Jozefa Blažeja o náhrade škody
a návrhu nájomnej zmluvy.

K bodu 15 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
O slovo sa prihlásila p. Emília Kuklová, ktorá chcela nových poslancov informovať
o prebiehajúcom susedskom spore medzi jej rodinou a firmou Daniel Harušťák – Sojaprodukt.
Ďalej sa o slovo prihlásila p. Mária Šprtlová, ktorá už niekoľkokrát žiadala zmenu územného
plánu. Starosta obce zopakoval, že zmenu územného plánu chce predniesť v bode rôzne.

Rôzne
V tomto bode programu sa starosta obce vrátil k zmenám a doplnkom v územnom pláne.
Všetky žiadosti k zmenám a doplnkom k územnému plánu sú evidované v Obecnom úrade.
Starosta obce predniesol návrh na zmeny a doplnky v územnom pláne.
Uznesenie č. 151/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce začať proces obstarávania zmien
a doplnkov Územného plánu obce Drietoma, ktorý bol schválený dňa 17.10.2012
uznesením č. 55/2012.
za
proti
zdržal sa

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

V rámci projektu ,,V škole úspešnejší II“ je možnosť získať finančné prostriedky na
zabezpečenie špeciálneho pedagóga na plný úväzok, ktorého Základná škola v súčasnosti má
len na skrátený úväzok a platí ho škola z vlastných zdrojov a asistenta učiteľa, ktorý je
potrebný na základe vyjadrení špeciálnopedagogických správ. Trvanie projektu je3 roky.
Suma, ktorú škola žiada na dofinancovanie sa bude vyplácať postupne v priebehu troch rokov,
nie jednorázovo. V škole je v tomto školskom roku 11 žiakov, ktorí túto intervenciu potrebujú
s očakávaním zvyšovania sa počtu.
Uznesenie č. 152/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu ,,Každí iní
a predsa rovní“ v rámci výzvy,, V základnej škole úspešnejší II“, cez operačný program
Ľudské zdroje pod kódom výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02, so zabezpečením
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, so spolufinancovaním
realizovaného projektu vo výške maximálne 4.500,00 €.
za
proti
zdržal sa

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

V bode rôzne starosta obce otvoril tému projektov ciest v obci. Navrhol k projektu na cestu
ulice Biskupskej naprojektovanie celej cesty t.j. Riadok, Kraľovany až po farský úrad. Cesta
veľmi využívaná, nakoľko vedie k zdravotnému stredisku, pošte, obecnému úradu farskému
úradu, cintorínu a ku kostolu.
Uznesenie č. 153/2018
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Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypracovanie
dokumentácie na miestnu komunikáciu Kraľovany, Riadok.
za
proti
zdržal sa

projektovej

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

Na pracovnom stretnutí poslanci preberali nájomcov a zhodli sa, že nájomnú zmluvu so
Stolnotenisovým klubom EURO Drietoma by mala mať uzatvorenú škola, keďže využívaná je
telocvičňa a to je priestor školy.
Uznesenie č. 154/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypovedanie nájomnej zmluvy
v priestoroch Základnej školy s materskou školou Drietoma
s nájomcom
Stolnotenisový klub EURO Drietoma k 01.01.2019
za
proti
zdržal sa

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

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

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Tomáš Palko

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

Peter Kukučka

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