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OBECNÝ ÚRAD DRIENOV
ZÁPISNICA
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienove, konaného dňa 29.06.2022
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Zasadnutie bolo zvolané starostom obce Mgr. Petrom Tomkom pozvánkou zo dňa 24.06.2022
Zúčastnilo sa ho 8 poslancov.

K bodu 1 – Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov a prítomných občanov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné pre navrhované body programu zasadnutia. Ospravedlnený poslanec Ing. Jozef Petro .
Za zapisovateľku určil p. Mgr. Danicu Tomčovú , za overovateľov zápisnice poslancov p. Mariána Jureka
a Ing. Daniela Orlovského . Starosta obce Mgr. Tomko predložil poslancom na schválenie program .
V programu bolo zmenené poradie bod 3 a bod 6 – Správa kontrolóra obce k záverečnému účtu (bod 6)
a Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru realizácie stavby (bod 3) - navrhol starosta obce Mgr.
Peter Tomko.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru realizácie stavby.
4. Záverečný účet obce.
5. Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2022.
6. Správa kontrolóra obce k záverečnému účtu.
7. Schválenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov OZ, rozsahu výkonu funkcie ( úväzku )
starostu na nové volebné obdobie 2022 - 2026.
8. Rôzne.
9. Záver.
Poslanci program zasadnutia schválili hlasovaním:
Hlasovanie:

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Mgr. Tomko informoval poslancov o tom, že uznesenia sa plnia priebežne.

K bodu 3 – Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru realizácie stavby.
V bode č. 3 poslanec p. Marián Jurek – je proti stavaniu toľkých domov na jednom mieste.
Poslankyňa Mgr. Danica Tomčová sa vyjadrila, že je potrebné podporovať výstavbu.
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Uznesenie č. 149/2022
Obecné zastupiteľstvo v Drienove vyjadruje súhlasné stanovisko k žiadosť o vyjadrenie
k investičnému zámeru realizácie stavby ( štyroch RD s napojením na IS k.ú. Drienov na p. č. 273/1,
273/2, 274 a 272 ).
Hlasovanie:

Za 7 : Mgr. D. Tomčová
Ing. D. Orlovský
p. D. Kolesár
p. R. Vaľko
p. M. Lendel
p. M Golodžej

Proti: 0

Zdržal sa 1 : p. M. Jurek

Zariadenie na energet. zhodnotenie komunálneho odpadu Drienov
Starosta obce Mgr. Peter Tomko informoval, že chce osloviť advokátsku firmu, ktorá by obec
zastupovala. Je tiež potrebné osloviť , čo najviac obcí . Oslovený bol aj europoslanec Mgr. Hojsík.
JUDr. Veronika Muška navrhla zostaviť pracovnú skupinu, ktorá by mala na starosti prípravu .
Pracovná skupina: po dohode starostovia dotknutých obcí, JUDr. Veronika Muška, Ing. Ježová, p.
Kotulič, zástupca starostu p. Jozef Tomko.

K bodu 4 – Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Dzuricová predniesla obecnému zastupiteľstvu správu k záverečnému účtu
obce Drienov.
Uznesenie č.150/2022
Obecné zastupiteľstvo v Drienove berie na vedomie dôvodovú správu.
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Záverečný účet obce
Uznesenie č.151/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za
rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 5 879,80 €.
Obecné zastupiteľstvo v Drienove berie na vedomie hlavného ekonóma, hlavného audítora obce Mgr.
Dzuricovú.

3

Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2022
Uznesenie č.152/2022
Obecné zastupiteľstvo v Drienove berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Drienov na druhý polrok 2022.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán hlavného kontrolóra obce Mgr. Dzuricovej.
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie počtu volebných obvodov , počtu poslancov OZ , rozsahu
výkonu funkcie ( úväzku ) starostu na nové volebné obdobie 2022 – 2026
Uznesenie č.153/2022
Obecné zastupiteľstvo v Drienove schvaľuje celkový počet 9 poslancov pre funkčné obdobie 2022 – 2026
v zmysle § 11 odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na volebné obdobie 2022 – 2026.
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.154/2022
Obecné zastupiteľstvo v Drienove schvaľuje 1 volebný obvod a dva okrsky v zmysle § 9, odst. 3 zákona
č. 346/1990 Zb, o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na nové volebné
obdobie 2022 – 2026.
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.155/2022
Obecné zastupiteľstvo v Drienove schvaľuje rozsah výkonu funkcie ( úväzku ) starostu v zmysle § 11
odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné
obdobie 2022 – 2026 v plnej výške 100%.
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8 - Rôzne
 Obecnému zastupiteľstvu boli predložené žiadosti o finančnú výpomoc občanov – p. Jacko, p.
Gromoš a p. Jurkovú . Žiadosti prerokuje sociálna komisia.
 Poslanec p. Jurek informoval o požiadavkách riaditeľky ZŠ Mgr. B Bobokovej na rozšírenie ZŠ.
Do budúcnosti je potrebné sledovať výzvy na rozšírenie školy a školskej jedálne.
 Starosta obce Mgr. Peter Tomko vysvetlil postup projektov na materskú školu a Obecný dom.
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 V tomto bode vystúpil občan p. Domanič chce vyčistiť kanál. Pochválil cestu , ktorá sa urobila na
ulici Májová.
Starosta navrhol na ulicu Májovú osadiť značku „ Obytná zóna“
 Občianka obce p. Pristáš z ulice Revolúčnej chce vedieť, kedy sa bude robiť cesta.
Ďalej upozornila, že panely, ktoré slúžili na prejazd ťažkej poľnohospodárskej techniky sú
v prostriedku zalomené a tečie im tam voda.
Tiež sa sťažovala, že kosí cudzí pozemok, aby neboli komáre, hady .....
Starosta navrhol , aby sa zistilo, komu pozemok patrí a bude mu zaslaná výzva.
 Poslanec Kolesár predniesol návrh pána Kolarčíka a spol. navrhli, aby sa urobila na betónovú
plochu ( ešte betón) + mantinely .
Starosta návrh odložil na ďalšie najbližšie zastupiteľstvo.
 V tomto bode vystúpila občianka JUDr. Muška chcela riešenie v rómskej osade, nakoľko sa
spoluobčania boja , že ich znova vytopí voda pri búrke.

K bodu 9 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.

V Drienove, 07.07.2022

Mgr. Peter Tomko
starosta obce

Zapísala :
Mgr. Danica Tomčová

Overovatelia :
Ing. Daniel Orlovský

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

p. Marián Jurek

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

