OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 6/2016

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 14. septembra 2016

overovatelia:
G. Kotrha
A. Gabrhel

September 2016

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 6/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 14. septembra 2016 o 16,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu v Drietome

_________________________________________________________
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:
Tomáš Palko
Ing. Michal Lacko

za zapisovateľku zástupca starostu obce poveril:

zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Správa o činnosti obecnej rady
5. Žiadosti právnických a fyzických osôb
6. Informácia o prebiehajúcich prácach v obci
7. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún – august 2016
8. Pripomienky a podnety občanov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
K bodu 2 programu OZ
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia
Uznesenie č. 119/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 120/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej komisie.
T.Palko
za
proti

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

: 1 (T.Palko)

Ing. M.Lacko
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 121/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
G Kotrha
za
proti
zdržal sa

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

A.Gabrhel
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 3 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho a mimoriadneho zastupiteľstva predniesol hlavný kontrolór obce
Drietoma Bc. Radovan Sáska.

Uznesenie č. 122/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 4 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce p. Jaroslav Mego.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla jedenkrát. Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené všetky žiadosti, ktoré boli doručené na obecný úrad do
zasadnutia obecnej rady.

Uznesenie č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 5 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
5.1. Žiadosť p. Evy Kallovej, Chocholná – Velčice č.132, o nájom nebytových priestorov
kaštieľa v ktorom prevádzkuje kaderníctvo a chce rozšíriť svoje služby.

Uznesenie č. 124/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať majetok obce do nájmu nebytových
priestorov v budove kaštieľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je daný tým, že žiadateľka p. Eva Kallová, poskytne rozšírenie
kaderníckych služieb, ktorých je v obci nedostatok. Aparát obecného úradu zabezpečí
zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu hodného osobitného zreteľa na
úradnej tabuli obce.
za

: 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)
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proti
zdržal sa

: 0
: 0

5.2. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava o súhlas o zriadenie vecného
bremena pre potreby uloženia elektrického vedenia na pozemkoch k.ú Drietoma par. č.
3325/1 a par. č. 3480.

Uznesenie č. 125/2016

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecného bremena na parcele č. 3325/1 „C“
vedené na LV č. 1 v k.ú. Drietoma a parcele č. 3480 „C“ vedenej na LV č. 1 v k.ú.
Drietoma pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú
plánované v rámci pripravovanej stavby v Drietome.
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

5.3. Žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o vyjadrenie k pokládke telekomunikačného
kábla v k.ú. Drietoma časť Branné, na pozemku par. č.1287 patriacemu obci Drietoma na
zriadenie internetovej prípojky v danej lokalite. Trasa vedenia by prechádzala okrajom
trávnatých plôch v dĺžke150 m. Práce by boli realizované v spolupráci so Slovak telekom a.s.
a Suptel s.r.o.

Uznesenie č. 126/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ivana Vraždu k pokládke
telekomunikačného kábla parc. KN ,,E,, č. 2933/1 v k.ú. Drietoma časť Branné.
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

5.4. Žiadosť p. Jaroslava Stopku, Drietoma č. 569, o prenájom časti pozemku v miestnej časti
Branné k.ú. Drietoma par. č. 2933/1. Ide o prenájom cca 4000 m2 na obdobie 5 rokov, kde
má žiadateľ záujem využívať pozemok na odstavenie poľnohospodárskej techniky
a uskladňovanie sena.

Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
pozemku parc. č. 2933/1 k.ú. Drietoma, do ktorej sa môže žiadateľ p. Jaroslav Stopka
prihlásiť.
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

5.5. zástupca starostu p. Jaroslav Mego prečítal list p. Štefana Kvasnicu, Drietoma č.111,
adresovaný na obec Drietoma a obecné zastupiteľstvo, kde reaguje na článok uverejnený
v Drietomských zvestiach o obecnej kanalizácii.

Uznesenie č. 128/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Ing. Štefana Kvasnicu, Drietoma č. 111.
5.6. Žiadosť p. Veroniky Spačkovej, Drietoma č. 549 a p. Miroslava Kotrasa, Drietoma č. 775
o úpravu prístupovej cesty k rodinným domom.
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Uznesenie č. 129/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Veroniky Spačkovej, Drietoma č.
549 a p. Miroslava Kotrasa, Drietoma č. 775 o opravu prístupovej cesty k ich rodinným
domom. Všetky cesty v obci si prešli poslanci obecného zastupitelstva a stavebná
komisia a touto problematikou sa budú ešte zaoberať, nakoľko je viac ciest, ktoré sú v
zlom technickom stave.
5.7. Žiadosť Spolku Slovenského červeného kríža v Drietome o pridelenie miestnosti pre
činnost spolku a miesto pre úschovu materiálu potrebného pri rôznych akciách poriadaných
obcou Drietoma.

Uznesenie č. 130/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spolku Slovenského červeného kríža v
Drietome o pridelenie miestnosti pre činnosť spolku.
5.8. Žiadosť p. Emílie Fárikovej, Drietoma č.44 o zahrnutie parciel č.799/3, 799/5 a 3176/2
zapísaných na liste vlastníctva č.789 k.ú. Drietoma do nového územného plánu obce medzi
parcely, na ktorých je možné stavať.

Uznesenie č. 131/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Emílie Fárikovej, Drietoma č. 44,
o zmenu územného plánu. Všetky žiadosti o zmenu územného plánu budu prorokované
komisiou a spracovateľom územného plánu, do konca roka 2016.
5.9. Žiadosť p. Mgr. Juraja Gallika o zmenu platného územného plánu obce Drietoma,
nakoľko má záujem odkúpiť časť pozemku parc.č. 35/1 k.ú. Drietoma, zapísaného na liste
vlastníctva č. 2332 od vlastníka Slovenského pozemkového fondu.

Uznesenie č. 132/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Mgr. Juraja Gallika, Drietoma č.
74, o prerokovanie návrhu na úpravu územného plánu obce Drietoma. Všetky žiadosti o
zmenu územného plánu budu prorokované komisiou a spracovateľom územného plánu,
do konca roka 2016.
5.10. Návrh p. Ing. Rastislava Brunovského, Drietoma č. 771-206, o rozdelenie riešenia
vybudovania obecnej komunikácie vedúcej okolo bytových domov Drietoma č. 770 a č.771 na
dve časti. Na vyasfaltovanie úseku pred bytovkami ako prvú etapu a druhú etapu kde by bol
riešený zvyšok obecnej komunikácie mimo bytových domov.

Uznesenie č. 133/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh pána Ing. Branislava Brunovského,
Drietoma č. 771 byt č. 206, o riešení a stave obecnej komunikácie pred bytovými
domami Drietoma č. 770 a Drietoma č. 771.
5.11. Žiadosť p. Ing. Dariny Bečárovej, Drietoma č. 24, o zmenu v územného plánu obce
Drietoma. Žiada rozširenie cestnej komunikácie k parcele č. 2944/2 k.ú. Drietoma, z dôvodu
výstavby rodinného domu.
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Uznesenie č. 134/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Ing. Dariny Bečárovej, Drietoma
č. 24, o zmenu v územnom pláne obce Drietoma. Všetky žiadosti o zmenu územného
plánu budú prorokované komisoiou a spracovateľom územného plánu, do konca roka
2016.
5.12. Žiadosť p. Ing. Dariny Bečárovej, Drietoma č. 24, o zriadenie cestnej komunikácie
k parc.č. 2944/2 k.ú. Drietoma na ktorej má žiadateľka záujem výstavbu rodinného domu.
Plánovaná cestná komunikácia vedie cez parcely viacerých vlastníkov.

Uznesenie č. 135/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pani Ing. Dariny Bečárovej, Drietoma č. 24,
o zriadenie cestnej komunikácie k parcele č. 2944/2 v k.ú. Drietoma, nakoľko cesta by
viedla cez parcele, ktoré nie sú v majetku obce a nie je v súlade s územným plánom
obce.
za
proti
zdržal sa

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

5.13. Žiadosť neziskovej organizácii Slnečný lúč, Piešťanská 2137/5,Trenčín o odpustenie
nájmu za nebytové priestory do 31.12.2016, nakoľko sa činnosť v tomto období nebude
vykonávať a do rekonštrukcie priestorov boli vynaložené značné finančné prostriedky.

Uznesenie č. 136/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory pre
neziskovú organizáciu Slnečný lúč do 31.12.2016, nakoľko sa činnosť v tomto období
nebude vykonávať.
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

5.14. Zástupca starostu p. Jaroslav Mego informoval prítomných o schválení žiadosti o
poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu aktivit projektu ,,Združenie
bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka-príprava stratégie CLLD“
v celkovej výške 12.000 €.
V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.191TN040009 je
potrebné preukázať skutočne vynaložené prostriedky a následne bude čiastka refundovaná
poskytovateľom. Správna rada združenia rozhodla o povinnosti členov združenia uhradiť
jednorázový členský príspevok na základe vopred určených kritérií t.j. 1,20 € na občana.
Čiastka bude vrátená jednotlivým obciam v plnej miere, po vyplatení zmluvnej čiastky
poskytovateľom.

Uznesenie č. 137/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový členský príspevok obce Drietoma do
Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
vo výške 1,20 € za každého obyvateľa. Podľa stavu obyvateľov obce k 31.12.2014 bolo
2248 obyvateľov, čo predstavuje sumu 2.698 €.
za
proti

: 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

!6

zdržal sa

: 0

5.15. Zástupca starostu informoval prítomných poslancov o ponuke a možnosti umiestnenia
radarového merača rýchlosti.

Uznesenie č. 138/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie radarového merača rýchlosti na ceste I/
50 v priestoroch oproti základnej školy.
za
proti
zdržal sa

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

K bodu 6 programu OZ
Informácia o prebiehajúcich prácach v obci
O uskutočnených a prebiehajúcich prácach v obci predniesol informáciu zástupca starostu
obce p. J. Mego, a to konkrétne:
-odstránenie zeminy na asfaltovej ploche za obcou pred mostom
-likvidácia čiernej skládky elektroodpadu za obcou
-renovácia náterov (sv. Ján a sv. Mária)
-úprava plochy bývalej školskej záhrady
-prebieha v poradí 4. kosenie v obci
-vypratanie ľudového domu
-prebehla príprava Kopaničiarských slávností.
-prebehla príprava Drietomského festivalu dychových hudieb a prehliadky detských folklórnych
súborov
-prebieha príprava doplňujúcich volieb
-vykonala sa rekonštrukcia hornej zástavky
-pripravuje sa zber objemného odpadu, v predbežnom dátume 20.-22. októbra
-v auguste sauskutočnila súťaž cezhraničnej akčnej siete obecných hasičských zborov pod
Kykulou
-obyvatelia Drietomy sazúčastnili športovo-turistickej akcie:Výstup Drietomanov na Kriváň so
bolo 42 účastníkov.
-správa o zasadnutí výboru Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – MAS.
-prebieha rokovanie s firmou ZTS Elektronika o umiestnení radarového merača rýchlosti

K bodu 7 programu OZ
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún - august 2016
Hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska vypracoval a predložil správu o výsledkoch kontroly za
obdobie jún – august 2016. Zameral sa na kontrolu nájomných zmlúv nebytových priestorov
v obci Drietoma, kontrolu účtovných dokladov a faktúr a mimoriadnu kontrolu preverenia
nájomného vzťahu medzi obcou Drietoma a p. Jánom Bečárom v kaštieli, kde prevádzkoval
discobar.

Uznesenie č. 139/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly
hlavného kontrolóra za obdobie jún - august 2016.

K bodu 8 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov

V tomto bode programu
p. Mária Pálešová, Drietoma č.487 pochválila odstránenie
a vyčistenie skládky za obcou Drietoma.
Nikto ďalší sa v tomto bode neprihlásil.
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K bodu 9 programu OZ
Rôzne

9.1. Zástupca starostu predniesol návrh novej zmluvy vypracovanú Mgr. Júliusom
Meszárošom so Slovenskou poštou a.s. V zmluve boli doplnené služby spojené s užívaním
predmetu nájmu t.j. stočné, ktoré nájomca keďže takáto služba nebola zahrnutá v starej
zmluve, nemal na základe čoho platiť
Výška mesačného nájomného predstavuje 35€/m2/rok.

Uznesenie č. 140/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje cenu nájomného do novej zmluvy pre
Slovenskú poštu a.s. 35€/m2/rok.
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

9.2. Rozsudkom Okresného súdu Trenčín v konaní zo dňa 3.2.2015 vo veci nelegálneho
výrubu drevín sa uznal vinný p. Ivan Jankuj, Drietoma č.761. Za nelegálny výrub drevín
finančná komisia navrhla pokutu vo výške 540 € t.j. hodnota právnych služieb.

Uznesenie č. 141/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu finančnej komisie o prerokovaní
nároku obce Drietoma na náhradu spoločenskej ujmy za nepovolený výrub drevín,
vykonaný občanom obce Drietoma pánom Ivanom Jankujom, nárok bol priznaný
rozhodnutím Okresného súdu v Trenčíne v konaní spisová značka 3T 140/2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 3. 2. 2015.

Uznesenie č. 142/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uplatnenie nároku na náhradu spoločenskej ujmy za
nepovolený výrub drevín, vykonaní občanom obce Drietoma pánom Ivanom Jankujom,
pričom výšku nároku určuje v sume 540 €.
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

Uznesenie č. 143/2016

Obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu obce Drietoma pána Jaroslava Megu
uplatnením nároku na náhradu spoločenskej ujmy za nepovolený výrub drevín,
vykonaný občanom obce Drietoma pánom Ivanom Jankujom v sume 540 €. (priložiť
fotokópiu rozsudok, rozhodnutie obce Drietoma o zaplatení finančnej náhrady, Okresný
úrad Trenčín – rozhodnutie)
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

9.3. poslanec Ing.Petr Filo žiada z dokumentácie Obecného úradu spracovať reklamácie ku
kanalizácií a v akom stave sa reklamácie nachádzajú. Ktoré sú vyriešené, riešia sa aj ktoré
boli zamietnuté.
18:24 sa ospravedlnil a opustil zasadnutie obecnéhozastupiteľstva poslanec JUDr. Milan
Hrnčárik
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Uznesenie č. 144/2016

Obecné zastupiteľstvo ukladá aparátu obecného úradu spracovať stav a riešenie
všetkých reklamácií ku kanalizácií adresované zhotoviteľom.
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
: 0

9.4. poslanec Tomáš Palko, ako predseda komisie stavebnej, predložil spracovanú
fotodokumentáciu miestnych komunikácií na ktoré dal vypracovať predbežnú cenovú ponuku,
ktorá sa pohybuje podľa stavu cesty od 20 € do cca 70 €/m2 za prácu a materiál.

Uznesenie č. 145/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na miestnu
komunikáciu parc. č. 3313/1 k.ú. Drietoma, od bývalej firmy Imperator okolo školskej
záhrady po hlavnú cestu.
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
: 0

Uznesenie č. 146/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na miestnu
komunikáciu k.ú. Drietoma, od bývalej firmy Imperator okolo potoka, smerom ku
bytovkám č. 770 a č. 771 s vyústením na hlavnú cestu I/50.
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
: 0

9.5. Poslanec Ing. Michal Lacko sa informoval vo veci detského ihriska v areáli školy.
Zástupca starostu p. Jaroslav Mego predložil vypracovanú cenovú ponuku dodávataľa
detských ihrísk a zoznam terénnych úprav nutných uskutočniť pred osadením, ktoré by sa
mohli realizovať ešte v mesiaci október.
Ďalej chcel vedieť v akom stave sa nachádza zavedenie GPS súradníc v obci Drietoma a kde
by sa na jeseň mohol vynášať bioodpad, keďže projekt kompostérov ešte v obci nie je
zavedený.
9.6. Poslanec A.Gabrhel navrhol zameranie areálu kaštieľa, nakoľko nie je k dispozícií žiadna
dokumentácia potrebná k návrhu a realizácii úprav parku pri kaštieli.

Uznesenie č. 147/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie výškopisného a polohopisného
zamerania areálu kaštieľa a bývalej materskej školy.
za
proti
zdržal sa

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

19:15 sa ospravedlnil a opustil rokovanie obecného zastupitelstva poslanec p. Andrej
Gabrhel a hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska
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K bodu 11 programu OZ
Návrh uznesenia
Poslanec Tomáš Palko predniesol návrh uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva,
ktoré bolo schválené nasledovne:

Uznesenie č. 148/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 14. septembra 2016.
za
proti
zdržal sa

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

Jaroslav Mego
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Gabriel Kotrha

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

Andrej Gabrhel

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