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Zápisnica 
z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného  dňa 25.04.2022 

v kultúrnej sále  Obecného  úradu  Drienovec 
 

Prítomní:  Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce 
  Marta  Bujanská 
  Gabriel  Csemer 
  Štefan  Horváth 
  Mgr. Katarína  Kočišová 
  Milan  Lukács 
  Roland  Mohnyanský  
                    Ernest  Spielmann 
  Ing.  Erik  Ševcov 
 
Ďalší prítomní:  Zuzana  Knežiková  - zapisovateľka 
        Ing. Iveta  Milanová - hlavná kontrolórka obce 
            
 
Neprítomný:  Ladislav  Šimko 
        
 
1.  Otvorenie  
Riadne  zasadnutie obecného  zastupiteľstva v Drienovci  otvoril  starostau obce 
Ing. Štefan  Bacsó a privítal  prítomných. 
 
Program  rokovania: 
1. Úvodné   náležitosti  
    a/  otvorenie zasadnutia 
    b/  určenie  zapisovateľa  a   overovateľov  zápisnice 
    c/  voľba  návrhovej  komisie 
2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ dňa 18.02.2022 
3. Správa starostu obce za obdobie od 18.02.2022 
4. Stanovisko hlavného  kontrolóra  obce  k návrhu rozpočtu obce na rok 2022  
    a roky 2023-2024 
5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023-2024 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra  obce k PHRSR obce Drienovec na roky  
    2021-2027 
7. Prerokovanie a  schválenie  PHRSR obce Drienovec na roky 2021-2027 
8. Návrh a schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na obnovu  
    a rekonštrukcie domu smútku 
9. Návrh a schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na výstavbu  
    chodníkov a prípravy nových hrobových  miest na cintoríne  
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10. Prerokovanie sťažností a žiadostí 
11. Rôzne 
12. Stanovisko návrhovej  komisie  k prijatým  uzneseniam 
13. Záver 
Toto  uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
Starosta obce Ing. Štefan  Bacsó určil: 
- za overovateľov  zápisnice:   Štefan  Horváth 
             Ernest  Spielmann 
- za zapisovateľa  zápisnice: Zuzana  Knežiková   
 
Starosta  obce Ing. Štefan  Bacsó  navrhol  do  návrhovej komisie: 
Mgr.  Katarína  Kočišová 
Ing.  Erik  Ševcov 
Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 
 
2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ dňa 18.02.2022 
Uznesenie č. 07/2022 
- príprava  na dotácie, ale zatiaľ ani cent neodišiel, kým nie je schválený  
  rozpočet  
 
Uznesenie č. 09/2022 
- výdajník na vodu stojí, je funkčný, len je potrebné ho oplotiť a uzamknúť kvôli  
   poškodzovaniu 
- nabitie karty stojí 9,-€/5 m3 

 
Uznesenie č. 10/2022 
- uskutočnený orez a výrub stromov  
 
Uznesenie č. 11/2022 
- uskutočnený odpredaj pozemku p. Kovácsovej Anne 
 
Uznesenie č. 12/2022 
- dobudovanie základnej technickej infraštruktúry 
- pozastavené  vystavenie projektu kvôli zvýšeným cenám  
- nesplnené, ostáva otvorené 
 
Uznesenie č. 13/2022 
- zámer odpredaja odsúhlasený, čaká sa na vyjadrenie p. Molnárovej Eriky 
 
3. Správa starostu obce za obdobie od 18.02.2022 
- doručujú sa rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, TDO a za  
   kanalizáciu 
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- osadenie zámkovej dlažby pri prechode pre chodcov na autobusovú zastávku  
   pri  pošte 
- prebieha likvidácia nelegálnej skládky pri MRK 
- prebehli voľby starostu 
- 22.10.2022 budú  ďalšie voľby  
- došlo rozhodnutie o pokute zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia –  
   podané odvolanie 
- začaté konanie za neoprávnené právne služby – neevidovaný žiadny spor voči  
   obci 
- začaté trestné konanie machinácia verejného obstarávania, falšovanie   
   podpisov na dokumentoch ohľadne zberného dvora 
- prebieha  oprava traktora 
- prebieha oprava kostola – sv. omše sú v kultúrnom dome 
- 23.04.2022 sa uskutočnil ROM FEST 
- rozbité ďalšie sklo na autobusovej zastávke smer Rožňava 
- uskutoční sa zber zeleného odpadu – bude to vyhlásené v obecnom rozhlase 
- potrebné pripraviť nové hrobové miesta na cintoríne 
- 07.05.2022 sa uskutoční túra k prameňu sv. Ladislava v spolupráci so  SOM  
  Drienovec 
- p. Spielmann pripomenul doplniť kamery v obci 
- p. Ing. Ševcov sa opýtal ohľadne opravy traktora 
Túto správu berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
 
4. Stanovisko hlavného  kontrolóra  obce  k návrhu rozpočtu obce na rok    
    2022 a roky 2023-2024 
- prečítala hlavná kontrolórka  obce 
- príloha zápisnice č. 2 
Toto stanovisko berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
  
5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023-2024 
- p. Bujanská sa opýtala na príspevok na Spoločný stavebný úrad 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra  obce k PHRSR obce Drienovec na roky  
    2021-2027 
- stanovisko prečítala hlavná kontrolórka obce 
- príloha zápisnice č. 3 
Toto stanovisko berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
 
7. Prerokovanie a  schválenie  PHRSR obce Drienovec na roky 2021-2027 
- starosta obce vysvetlil prítomným, že problematiku MRK bude obec riešiť  
  cez splnomocnenca vlády SR a iným dokumentom, PHRSR je potrebný kvôli  
  uchádzaniu sa o eurofondy 



4 
 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
8. Návrh a schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na obnovu  
      a rekonštrukcie domu smútku 
- uskutočnená oprava strechy na dome smútku, havarijný stav 
- starosta obce informoval prítomných o potrebnej obnove Domu smútku  
  (prehnitý prístrešok,  zväčšiť ho asi na 5 metrov, pojazdné stojany na vence,  
  výmena zámkovej dlažby atď.) 
- je potrebné vypracovať projekt 
- p. Ing. Rédvay – pripomenul riešenie fotovoltaikou 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
  
9. Návrh a schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na výstavbu  
    chodníkov a prípravy nových hrobových  miest na cintoríne  
- starosta obce informoval prítomných, že prebieha rezervácia hrobových  miest  
   na cintoríne, pokračovať ďalej v oplotení cintorína spoločnosťou PROFIL  
   INVEST FIVE s.r.o. v dvoch etapách: 
1. etapa – dokončenie východnej strany a severná strana, cca 250 m = 9 463,51€,  
                cenová ponuka došla 
2. etapa – západná strana, dokončenie severnej strany a urnový háj 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
- potrebné vysporiadať pozemky cintorína  
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
10. Prerokovanie sťažností a žiadostí 
- žiadosti od ALT GARDEN a od p. Boříka o prenájom domu smútku 
- starosta obce navrhol zatiaľ neprenajímať dom smútku 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
- žiadosti od Patria n.o. a Resocia Remetské Hámre o príspevok na sociálne  
  služby 
- p. Ing. Rédvay oboznámil prítomných s výškou príspevku na sociálne služby 
- výška príspevku 10,-€/osobu/mesiac na doterajšie žiadosti 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
- žiadosť p. Baloga o odkúpenie požiarnej zbrojnice 
Tento zámer  bol   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 
 
11. Rôzne 
- jednorázová materiálna výpomoc do výšku 500,-€/ na obydlie, nehnuteľnosť – 
stanovené podmienky: 
1. žiadatelia musia byť vlastníkmi nehnuteľnosti, 
2. žiadatelia nesmú byť dlžníkmi obce, 
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3. žiadatelia nesmú byť v exekučnom konaní. 
- výber oprávnených žiadateľov bude posudzovať komisia v zložení: 
Mgr. Rybár Roman 
Rybár Ernest 
Horváth  Štefan 
Csemer  Gabriel 
Lukács  Milan 
Spielmann Ernest 
Mohnyanský  Roland 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
- umiestnenie ďalších spomaľovacích prahov – pri OcÚ, v MRK, pri Büdi, pri   
  Milk-Agro alebo p. Timko, pri Nagy Pišta - návrh 
 
- zmluva s p. Valkay – fitnes centrum – neplatná zmluva, porozmýšľať čo s tým  
  do budúceho zasadnutia OZ 
 
- VZN č. 1/2017 
- o vyvesení  materiálov pre volebnú  kampaň 
- sú určené plochy  pre  volebnú  kampaň 
- rešpektovanie pre všetkých rovnako 
 
- p. Horváth Štefan požiadal zabezpečiť ešte jeden 1100 l kontajner k 8.b.j. 
 
12. Stanovisko návrhovej  komisie k prijatým  uzneseniam  
- Mgr. Kočišová prečítala prijaté  uznesenia OZ 
 
13. Záver 
Na záver Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce,  poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie OZ. 
 

V Drienovci, dňa 26.04.2022 

 
 
                                                           
                                                                                 ................................................ 
                   Ing. Štefan  Bacsó 
                      starosta obce 
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Overovatelia:  Štefan  Horváth       ............................................... 
               Ernest  Spielmann   .............................................. 
 
Zapisovateľka: Zuzana  Knežiková ............................................  
   
 
  

 


