OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 1/2020

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 13. februára 2020

overovatelia:
Ing. Marek Ryšavý
Ing. Zuzana Križanová, PhD.

Február 2020

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 1/2020
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 13. februára 2020 o 17,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu v Drietome

_________________________________________________________
Pred otvorením obecného zastupiteľstva vyzval starosta obce p. Jaroslav Mego poslancov
a všetkých prítomných aby vstali a symbolickou minutou ticha si uctili pamiatku bývalého
dlhoročného starostu obce Drietoma JUDr. Jozefa Kluku, ktorý 25. januára zomrel po ťažkej
chorobe.

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, ospravedlnila sa JUDr. Ing.
Vladimíra Barišová, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pre dlhodobú práce
neschopnosť bol ospravedlnený hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska.
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 a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

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

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Žiadosti právnických a fyzických osôb
Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (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
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. Marek Ryšavý
za
proti
zdržal sa

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

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

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce p.
Jaroslav Mego.

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (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 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
23.01.2020 a 11.02.2020. Na zasadnutiach obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických
a právnických osôb, ktoré boli doručené na obecný úrad do jej zasadnutia, prerokovali sa nové
výzvy na získanie finančných prostriedkov, preberali sa plánované kultúrne akcie a práce
v obci.

Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

: 8 (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 6 programu OZ
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska spracoval a bola zaslaná Správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Drietoma 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 2 polrok 2018 a 1.polrok 2019
-Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ Drietoma za obdobie 2. polrok
2018
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-Kontrola čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou Drietoma v r. 2018

Ostatné kontroly:
-Kontrola riadiacich dokumentov v obci Drietoma
-Kontrola stavu inventarizácie v obci Drietoma
-Kontrola plnenia uznesení OZ za r. 2019
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2019 boli samostatne vypracované a predložené
obecnému zastupiteľstvu :
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018
Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022.
Z dôvodu dlhodobej práce neschopnosti
nasledujúceho kontrolného obdobia.

sa neuskutočnené kontroly presúvajú

do

Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Drietoma za rok 2019.
za
proti
zdržal sa

: 8 (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 7 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
7.1. Žiadosť p. Ruženy Múdrej o predaj pozemku v k.ú Drietoma parcela registra C reg. č. 264
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62m2. p. Múdra je vlastníčkou priľahlého pozemku na
ktorom je postavený rodinný dom s.č. 130.

Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo postupuje žiadosť p. Ruženy Múdrej o odkúpenie obecného
pozemku, na prerokovanie Komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie
a havárie.
za
proti
zdržal sa

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

7.2. Žiadosť p. Petra Michalca s manželkou o odkúpenie obecného pozemku k.ú Drietoma
parc.reg.C, parc. č. 3482/34 vo vlastníctve obce, vedeného na LV č. 1 ako ostatná plocha
o výmere 295m2. Cez pozemok vedú inžinierske siete k ich rodinnému domu, dlhé roky sa
o pozemok starajú a zveľaďujú.

Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo postupuje žiadosť p. Petra Michalca s manželkou o odkúpenie
obecného pozemku, na prerokovanie Komisii pre výstavbu, územný plán, životné
prostredie a havárie.
za
proti
zdržal sa

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

7.3. Žiadosť p. Petra Michalca s manželkou o odkúpenie časti obecných pozemkov
odčlenených z parcely č. 5009 a parc. č. 4953/4 podľa návrhu geometrického plánu
č.45403066-045/2019 vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO Trenčín s.r.o. zo dňa
19.03.2019. Novovzniknuté parcely č. 85/4 o výmere 1m2 a č. 85/3 o výmere 18m2 majú
záujem odkúpiť za účelom scelenia s pozemkami parc.č. 85/1 a parc.č. 3482/17 vo vlastníctve
žiadateľov. Obec pozemok nevyužíva a prístup k nemu je len cez pozemky iných vlastníkov.
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Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypísanie zámeru odpredať časť
pozemkov parc.č. 85/4 o výmere 1 m2, druh pozemku záhrada a parc.č. 85/3 o výmere
18 m2, druh pozemku záhrada, ktoré vznikli odčlenením z parcely 5009 a 4953/4,
vedených na LV č. 1, podľa geometrického plánu č. 45403066-045/2019 zo dňa
19.03.2019.
za
proti
zdržal sa

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

7.4. Žiadosť p. Pavla Revaya o odkúpenie časti obecných pozemkov k.ú Drietoma,
odčlenených z parcely č. 5009 a parc. č. 4953/4 podľa návrhu geometrického plánu
č.45403066-045/2019 vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO Trenčín s.r.o. zo dňa
19.03.2019. Novovzniknutá parcela č. 84/5 o výmere 68m2 má žiadateľ záujem odkúpiť za
účelom zcelenia pozemku.

Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypísanie zámeru odpredať
novovzniknutú parcelu č. 84/5 o výmere 68 m2, druh pozemku záhrada, ktorá vznikla
odčlenením z parciel 5009 a 4953/4, , vedených na LV č. 1, podľa geometrického plánu
č. 45403066-045/2019 zo dňa 19.03.2019.
za
proti
zdržal sa

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

7.5. Žiadosť občanov Drietomy miestnej časti Brúsne o vyčistenie a prehĺbenie potoka
v Brúsnom od nánosu a dreva. Žiadajú o upovedomenie urbariát, aby po ukončení ťažby
dreva vyčistili skládku na drevo od zbytkov dreviny. Tie zapríčiňujú upchávanie potoka
a následne vylievanie.
Žiadosť bola prerokovaná obecnou radou. Poslanci navrhli osloviť s daným problémom Lesy
Slovenskej republiky š,. p. so sídlom Banská Bystrca. Poslanec p. Peter Kukučka je toho
názoru, že je potrebné osloviť aj spoločenstvá. ktoré v danej lokalite vykonávajú ťažbu a nájsť
nejaké riešeniei, aby stav aký bol po posledných dažďoch sa neopakoval.

Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť obyvateľ Drietomy
miestnej časti Brúsne o vyčistenie a prehĺbenie potoka v Brúsnom.
za
proti
zdržal sa

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

7.6. Žiadosť p. Jaroslava Gazdíka o opravu a úpravu miestnej komunikácie v časti Drietoma –
Hranica. Ide o príjazdovú komunikáciu parc. č. 3405, ktorú žiada upraviť tak, aby bolo možné
využívať komunikáciu aj pre stavebné stroje a väčšie vozidlá.

Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Jaroslava Gazdíka
o opravu a vyspravenie miestnej komunikácie v časti Drietoma – Hranica.
za
proti
zdržal sa

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

7.7. Žiadosť obyvateľov a majiteľov nehnuteľnosti obce Drietoma v lokalite Brúsne – Zvrácená
o poskytnutie vhodného materiálu na zabezpečenie prístupovej cesty k nehnuteľnostiam.
V tomto období je povrch cesty rozbahnený a v neprejazdnom stave. Je ohrozená kvalita
zdroja vody na Zvrácenej.
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Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť obyvateľov a majiteľov
nehnuteľností obce Drietoma, lokalita Brúsne – Zvrácená o poskytnutie materiálu na
zabezpečenie prístupovej cesty k domom.
za
proti
zdržal sa

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

7.8. Žiadosť p. Dáši Gabrhrlovej o dlhodobý prenájom stavby na parcele parc.č. 99 na
podnikateľské účely. Účel podnikania v žiadosti uvedený nie je.

Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť p. Dáši Gabrhelovej na
prenájom stavby č. 99 v k.ú. Drietoma a príslušnú parcelu reg. E číslo 98.
za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie nebolo schválené.

7.9. Žiadosť LES, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok nachádzajúci sa v k.ú.
Drietoma parcela registra E parc. č. 5185/1 o výmere 1 637 m2 a 473 m2,
t. j. spolu 2 110m2.
Doba nájmu bola dohodnutá dotatkom k zmluve do 31.12.2020, zo dňa 10. júla 2013.
Nájom žiadajú predĺžiť do 31.12.2020.
Poslanec a predseda komisie pre financie, správy majetku a pohľadávok Ing. Peter Filo
navrhol žiadosť posunúť na komisiu finnačnú, správu majetku a pohľadávok na preriešenie
novej ceny za m2/rok. V zmluve zo 17. marca 2012 chýba inflačná doložka.

Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo postupuje žiadosť LES, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy,
komisii pre financie, správy majetku a pohľadávok.
za
proti
zdržal sa

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

7.10. Slovo dostal poslanec p. Tomáš Palko, predseda komisie pre výstavbu, územný plán
životné prostredie a havárie. Komisia na svojom stretnutí 10. 02 2020 riešila žiadosti
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré boli na komisiu postúpené z riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12. decembra 2019.
Žiadosti p. Tomáša Múdreho o odkúpenie časti pozemkov parcela reg. C parc. č. 3336/7
a parcela reg. E parc. č. 4977/32 odporúča komisia pre výstavbu, územný plán životné
prostredie a havárie vyhovieť. K vypísaniu zámeru na odpredaj pozemkov je potrebné
predložiť geometrické zameranie, ktoré si už žiadateľ p. Tomáš Múdry dal vyhotoviť. Po jeho
predložení, obec zverejní zámer, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli minimálne 15 dní
pred konaním ďalšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Cena za m2 je v tejto
lokalite určená, nakoľko sa v tejto lokalite už pozemky do osobného vlastníctva odpredávali
a poslanci cenu za m2 nebudú meniť.
Žiadosť p. Rastislava Kročila o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, parcela reg. E parc.
č. 4969 o výmere 315m2 v celosti a časť parcely (cca 1 664 m2) reg. C parc. č. 167/1 vo
výmere 5 657 m2.
Komisia sa bola pozrieť priamo na mieste a po obhliadke odporúča predaj pozemku par. Č.
4969 o výmere 315m2.
Pozemok parc. č. 167/1 nepovažuje komisia pre výstavbu, územný plán, životné prostredie
a havárie za nepotrebný a pre obec neupotrebiteľný. Predaj tohoto pozemku neodporúča.
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Žiadosti spoločenstva vlastníkov bytov v 9. bytovej jednotke o vysporiadanie priľahlého
pozemku cez ktorý vedie prístupová cesta k domu navrhuje komisia vyhovieť vzhľadom na to,
že majitelia bytov dlhodobo využívajú obecný pozemok a je potrebné toto dať do právneho
stavu.

K bodu 8 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
8.1. o slovo sa prihlásil p. Jánošík, ktorý upozornil na havarijný stav cesty–Pažiť II informoval
sa v akom stave je riešenie daného problému. Starosta obce uviedol, že miestnu komunikáciu
si niekoľkokrát pozrel, dal spracovať projekt na jej rekonštrukciu, ktorý je potrebný pre
vyhlásenie verejného obstarávania. Ďalej uviedol, že miestnu komunikáciu má v pláne opraviť
v čase rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácii ulice Biskupskej, Kraľovany, Riadok
a časť ulice Žabacej pre zníženie nákladov.
Ďalej sa p. Jánošík informoval na stav napojenia sa na verejnú kanalizáciu a tento problém sa
zaujímali aj poslanci. Zapojili sa do širokej diskusie. Starosta uviedol, že na kanalizáciu je
napojených zhruba 65% obyvateľov, ktorý majú možnosť napojenia na kanalizáciu.
8.2.p. Dušan Zverbík namietal, že jeho dcéra a zať bývajú niekoľko rokov v lokalite kde nie
privedený miestny vodovod. Upozorňoval, že spodné vody klesajú a v studni nie je dostatok
vody. Namietal, že po výdatných dažďoch v mesiaci začiatkom mesiaca február, voda vážne
poškodila cestu do časti Súhrada.
Starosta obce uviedol, že každý stavebník, ktorý požiada o stavebné povolenie musí
dokladovať napojenie na pitnú vodu a ak je napojený na vlastnú studňu pravidelne sa musí o
ňu starať a v prípade potreby ju prehlbovať. Ďalej uviedol, že verejný vodovod nemá privedený
viacero lokalít v obci a uspokojiť všetkých občanov je prakticky z finančného hľadiska
nemožné. K poškodenej ceste prisľúbil, že po ukončení zimnej údržby, zabezpečí opravu
viacero miestnych komunikácii tak, ako to bolo aj po minulé roky.
8.3.p. o slovo sa prihlásila p. Anna Bretšneiderová, ktorá taktiež namietala, že nie je napojená
na pitnú vodu a nie je rozšírený vodovodný rad až po jej dom.
Starosta uviedol k vodovodným prípojkam, že obec nemôže investovať do cudzieho majetku
a ani na náklady obce budovať vodovodné prípojky. Rozšírenie vodovodného radu je v danej
lokalite problematické kvôli nedostatku miesta a uloženiu inžinierskej siete. Ďalej podotkol, že
v čase výstavby vodovodnej siete mali možnosť všetci občania v danej lokalite sa na
vodovodnú sieť pripojiť, avšak o túto možnosť neprejavili záujem.
8.4. ďalej sa o slovo prihlásil p. Jozef Zverbík a upozornil na katastrofálny stav miestnej
komunikácie – cesta okolo Imperatora s vyústením na hlavnú cestu. I/9
Starosta na daný problém uviedol, že na rekonštrukciu tejto cesty je prijaté uznesenie, avšak
pri oboznámení sa vlastníckymi právami, uložení sietí sa prišlo na problém z nedostatočnej
kapacity vedenia energetickej siete nízkeho napätia. Tento problém začali hneď riešiť so
Západoslovenskou distribučnou a, s,. Momentálne sa spracováva projekt a prebieha proces
územného rozhodnutia na uloženie siete. Po vyriešení problému pri ktorom bude potrebná
súčinnosť všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v tejto lokalite sa bude pokračovať vypracovaním
projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie miestnej komunikácie.
8.5. p. Blanka Cibíková žiadala starostu obce, aby vybudoval aspoň polmetrový chodník popri
štátnej ceste I/9 v lokalite oproti Základnej školy. Starosta obce uviedol, že chodník popri
štátnej ceste je naprojektovaný a bude postupne realizovaný.
8.6. p. Emília Špačková uviedla, že nemá pocit a nevidí, že by sa v obci niečo za posledné
roky urobilo. Starosta reagoval rozhorčene, že práce v obci treba vnímať a sledovať.
O všetkom sa snaží informovať v Drietomských zvestiach. Vyzdvihol a spomenul vybudovanie
900m cesty pri potoku
- nový vodovodný rad cca 400m v uličke
-rekonštrukcia a zateplenie strechy telocvične
-kompletná rekonštrukcia sociálneho zariadenia v telocvični Základnej školy
-zateplenie a oprava obvodového plášťa budovy Požiarnej Zbrojnice
-zateplenie bloku A budovy Základnej školy s materskou školou
-odvlhčenie a obnova fasády obecného úradu
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a veľa iných prác ktoré sa vykonáli a ďalej vykonávajú.
Vyzval všetkých prítomných, aby sa venovali a zaujímali o vec verejnú, sledovali stránku obce
Drietoma, čítali Drietomské zvesti.
8.7. Starosta obce Drietoma vyzval k slovu a k pripomienke p. Emíliu Bátovskú. p. Bátovská
odpovedala, že je so všetkým spokojná , ale keď už bola vyzvaná pripomienkovala vývoz
odpadu z evanjelického cintorína a poukázala na nefunkčnosť osvetlenia pri jej dome.
Starosta uviedol, že evanjelický cintorín často navštevuje, preplnený kontajner eviduje avšak
pre ťažšiu dostupnosť ku kontajneru treba počkať na lepšie počasie. K nefunkčnosti osvetlenia
sa vyjadril, že je mu známe a ako aj na nefunkčnosť horného konca a časti Holbová a vyzval k
trpezlivosti občanov, pretože v kombinácii nepriaznivého počasia a problematickému prístupu
vysokozdvižnej plošiny je dané poruchy v zimnom počasí problém odstrániť, nakoľko dbáme
aj na bezpečnosť pracovníkov.
Rôzne
 Starosta obce poslancov a prítomných oboznámil, že je vydané stavebné povolenie na
rekonštrukciu cesty ul. Biskupská, Žabacia, Kraľovany, Riadok. Prebehlo verejné
obstarávanie a je vysúťažený dodávateľ prác.
Obecné financie sú v dobrej kondícii, obec má možnosť čerpať úver na rekonštrukciu
týchto ciest.
 Momentálne prebieha rekonštrukcia a odstraňovanie havarijního stavu v telocvični ZŠ,
kde sa mení celý cvičebný priestor.
Ďalej starosta informoval prítomných o :
 plánované riešenie kultúrneho domu
 modernizácia jazykových učební v ZŠ
 pumptracková dráha v areáli Základnej školy pri multifunkčnom ihrisku
 protipovodňové opatrenia
 všetkých starosta pozval na obecnú zabíjačku a fašiangové posedenie
 riešenie cyklocesty po Starý Hrozenkov s projektantom
 chodník po pravej cesty I. triedy od motorestu po PDP
 investícia uloženie sietí v uličke od bývalého Imperatora po vyústenie na hlavnú cestu
 povodne
 k vstupom na hornom konci, ktoré sa už na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva niekoľkokrát riešili, navrhol starosta obce prijať uznesenie

Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vybudovanie a úpravu vstupov
k rodinným domom na hornom konci popri štátnej ceste.
za
proti
zdržal sa

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

Diskusia
V tomto bode programu opätovne vyzval poslanec Peter Kukučka ostatných poslancov k
tomu, aby boli riešení a kontrolovaní nenapojení občania na kanalizáciu a boli vyzvaní na
dokladovanie vývozov žúmp aj z dôvodu ochrany kvality vody miestneho vodného toku
Drietomica a podzemných vôd.
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Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Ing. M.Ryšavý

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

Ing. Z. Križanová PhD.

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