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Zápisnica 
z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného  dňa 27.06.2022 

v kultúrnej sále  Obecného  úradu  Drienovec 
 

Prítomní:  Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce 
           Gabriel  Csemer 
  Štefan  Horváth 
  Mgr. Katarína  Kočišová 
  Milan  Lukács 
  Ernest  Spielmann 
  Ing.  Erik  Ševcov 
 
Ďalší prítomní:  Zuzana  Knežiková  - zapisovateľka 
        Ing. Iveta  Milanová - hlavná kontrolórka obce 
          JUDr. Richard  Lukáč – právny zástupca obce  
 
Neprítomný:  Marta  Bujanská 
    Roland   Mohnyanský  
                      Ladislav  Šimko 
        
 
1.  Otvorenie  
Riadne  zasadnutie obecného  zastupiteľstva v Drienovci  otvoril  starosta obce 
Ing. Štefan  Bacsó a privítal  prítomných  a zoznámenie  s JUDr.  Richardom 
Lukáčom – právnym zástupcom obce 
 
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 25.04.2022 
3. Správa starostu obce za obdobie od 25.04.2022 
4. Správa  audítora  k záverečnému  účtu  obce za rok 2021 
5. Stanovisko  hlavného kontrolóra  obce k záverečnému  účtu  obce za rok 2021 
6. Prerokovanie  a schválenie  záverečného  účtu  obce za rok 2021 
7. Správa  právneho  zástupcu  obce  o právnych  a súdnych  konaniach  voči   
    obce  Drienovec 
8. Prerokovanie a schválenie  návrhu  úpravy  rozpočtu  obce  na rok 2021 
9. Návrh  na určenie  volebných  obvodov  v obci  Drienovec  pre voľby  
    poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné  obdobie  2022-2026 
10. Návrh  na  určenie  počtu  poslancov na volebné  obdobie  2022-2026 
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11. Návrh  na určenie  rozsahu  výkonu  funkcie  starostu  obce Drienovec na  
      volebné obdobie  2022-2026 
12. Prerokovanie  sťažností a žiadostí 
13. Rôzne 
14. Stanovisko  návrhovej  komisie  k prijatým  uzneseniam 
15. Záver 
Toto  uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
Starosta obce Ing. Štefan  Bacsó určil: 
- za overovateľov  zápisnice:   Gabriel  Csemer 
             Ing. Erik Ševcov 
- za zapisovateľa  zápisnice: Zuzana  Knežiková   
 
Starosta  obce Ing. Štefan  Bacsó  navrhol  do  návrhovej komisie: 
Mgr.  Katarína  Kočišová 
Ernest  Spielmann 
Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 
 
2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ dňa 25.04.2022 
Uznesenie č. 29/2022 
- príprava nových hrobových  miest – projektová  dokumentácia nie je potrebná,    
  firmy dajú cenové  ponuky a z tých sa vyberie 
 
Uznesenie č. 30/2022 
- oplotenie miestneho  cintorína je  dokončené 

 
Uznesenie č. 33/2022 
- zámer  odpredaja obecného majetku – Požiarnej  zbrojnice - nesplnené 
 
Uznesenie č. 34/2022 
- poskytnutie  jednorázovej materiálnej  výpomoci obyvateľom obce - nesplnené 
 
3. Správa starostu obce za obdobie od 25.04.2022 
- pripravujú  sa výzvy za nepodané  daňové priznania za daň z nehnuteľnosti 
- prebehlo čistenie potoka a kosenie 
- uskutočnilo sa zameranie  cintorína  
- bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu obecného  úradu – pripravuje sa  
  projektová dokumentácia, nakoľko celá budova je zapísaná ako kultúrny dom 
- realizoval sa kamerový systém na obecnom úrade 
- 14.05.2022 sa uskutočnila túra k prameňu sv. Ladislava 
- 20.05.2022 sa uskutočnil Roma fest  
- v ZŠ sa uskutočnil MDD 
- 18.06.2022 prebehol  Športový  deň Rómov, aj akcia Som s rodinou v prírode 
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- v rámci možností pokračujú opravy na  verejnom osvetlení, ako aj na obecnom  
  rozhlase 
- naďalej trvajú sväté omše v kultúrnej sále  
- prebehlo jednanie o rozšírení a nadstavbe na ZŠ, uvažuje sa o zrušení   
  dvojzmennej  prevádzky 
- na ohlásenom pohovore o zamestnanie boli vybratí 3 uchádzači o zamestnanie 
- informoval o rozbitom skle na zastávke SAD – v smere do Turne nad Bodvou  
  je už osadené  a v smere do Košíc je dohodnuté osadenie 
- ďalej  prebieha  likvidácia nelegálnej  skládky v rómske osade 
- naplánovaný  zber zeleného odpadu v obci 
- plánujú sa urobiť chodníky na cintoríne, ako aj zámková dlažba pri vchode na  
  Cintorín 
- potrebné  oplotenie výdajníka na vodu v osade, ako aj pri obecnom úrade, aj  
  pri ihrisku za obecným úradom – doručené  cenové ponuky 
- podpísaná zmluva s VVS a.s. na rekonštrukciu vodovodu v obci 
- vypísané  verejné  obstarávanie na rekonštrukciu Domu smútku 
- vyhlásené spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  
  samosprávnych krajov na 29.10.2022 
- objednané ďalšie spomaľovacie prahy 
- potrebná rekonštrukcia priestorov v ZŠ na MŠ z MRK 
- plánované podlahové  kúrenie v MŠ 
Túto správu berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
 
4. Správa  audítora  k záverečnému  účtu  obce za rok 2021 
- starosta obce prečítal správu audítora k záverečnému účtu obce za rok 2021  
Túto  správu  berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
  
5. Stanovisko  hlavného kontrolóra  obce k záverečnému  účtu  obce za rok  
    2021 
- hlavná  kontrolórka prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce, celoročné  
  hospodárenie sa schvaľuje  s  výhradami  
- príloha zápisnice č. 3 
Toto stanovisko berie obecné  zastupiteľstvo na vedomie. 
 
6. Prerokovanie  a schválenie  záverečného  účtu  obce za rok 2021 
- starosta obce informoval prítomných o záverečnom účte obce za rok 2021 
- OZ a) berie na vedomie stanovisko hlavnej  kontrolórky obce k záverečnému   
             účtu obce za rok 2021 
         b) berie na vedomie, a) celoročné  hospodárenie obce za rok 2021 s  
                                               výhradami, 
                                           b) prevod  prebytku hospodárenia obce za rok 2021  
                                               vo výške 13 492,18 € do fondu rozvoja a rezerv, 
         c) žiada starostu obce pri celkovom  vyčíslení  rozpočtového hospodárenia  
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           obce postupovať v súlade so stanoviskom audítora zo dňa 15.06.2022. 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
  
7. Správa  právneho  zástupcu  obce  o právnych  a súdnych  konaniach   
    voči   obce  Drienovec 
- právny  zástupca obce informoval prítomných  o vykonanom  právnom audite  
- oboznámil prítomných o právnych a súdnych konaniach  v ktorých je obec 
účastníkom: 
  1. Rímsko-katolícke biskupstvo Rožňava – LB Minerals s.r.o. 
- zrušenie banského dobívania ložiska štrkov 
- obec je len účastníkom 
 
2. neoprávnené  právne služby – začaté trestné  stíhanie na bývalého štatutára  
    Obce 
 
3. žaloba  Ministerstva životného prostredia SR – obec Drienovec 
    - MŽP SR sa domáha vrátenia finančných prostriedkov  621 220,96 € s  
      príslušenstvom 
    - pripravené  vyjadrenie k žalobe  
 
4. Slovenská  inšpekcia životného prostredia SR – obec  Drienovec 
    - na obec doručené rozhodnutie  
    - uložená pokuta 10 000,- € a odstránenie  do 180 dní 
    - podané odvolanie, vyhovela a zrušila rozhodnutie na 1. stupni 
 
5. Rímsko-katolícke  biskupstvo Rožňava – obec  Drienovec 
    - existencia jednotlivých stavieb a vypratanie  odpadu zo stavieb 
    - požiadali o miestne zisťovanie 
     
- p. Spielmann sa opýtal vyjadrenie k pokute z Úradu vládneho auditu 45 000,-€ 
- odpovedal právny zástupca obce, že v tomto prípade je  sťažené   
   pripomienkovanie 
Túto  správu  berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
 
8. Prerokovanie a schválenie  návrhu  úpravy  rozpočtu  obce  na rok 2021 
- starosta obce navrhol  prvú  zmenu v rozpočte obce podľa priloženého návrhu: 
 
Bežné  príjmy:         1 051 633 EUR         Bežné výdavky:       1 026 305 EUR 
z toho rozpočet ZŠ:     629 442 EUR        z toho rozpočet ZŠ:     654 770 EUR 
Kapitálové príjmy:        29 547 EUR        Kapitálové  výdavky:  228 880 EUR 
z toho rozp. Organizácie:       0 EUR        z toho rozp. organizácie:        0 EUR 
Fin. príjmové oper.:     199 333 EUR       Fin. výdavkové oper.:             0 EUR 
Príjmy celkom:      1 909 955  EUR       Výdavky  celkom:   1 909 955 EUR 
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Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
  
9. Návrh  na určenie  volebných  obvodov  v obci  Drienovec  pre voľby  
    poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné  obdobie  2022-2026 
- starosta obce informoval prítomných o zákonom stanovenej  potrebe určenia  
  volebných  obvodov 
- OZ určuje pre  voľby  poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné  obdobie  
  2022 – 2026 jeden volebný  obvod 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
10. Návrh  na  určenie  počtu  poslancov na volebné  obdobie  2022-2026 
- starosta obce oboznámil prítomných o zákonnej  možnosti na počet poslancov  
  7 až 9 poslancov  
- OZ určuje počet poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 na 9 poslancov 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
  
11. Návrh  na určenie  rozsahu  výkonu  funkcie  starostu  obce Drienovec  
      na  volebné obdobie  2022-2026 
- starosta obce  navrhol rozsah  výkonu funkcie starostu vo volebnom období  
  2022 -2026 v plnom rozsahu 
- OZ určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce vo volebnom období 2022 –  
   2026 v rozsahu 1 – v plnom rozsahu 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené.  
 
12. Prerokovanie  sťažností a žiadostí 
- žiadosť p. Baloga – odkúpenie Požiarnej  zbrojnice 
- znalecký  posudok má len na pozemok 
- posunuté na ďalšie zasadnutie OZ 
 
- žiadosť p. Kovács a p. Hodermarská – odpredaj novej parcely vo výmere 167  
  m2 za cenu 1 420,- eúr súvisiace s odkúpením rodinného domu so súp. č. 117 
- OZ schvaľuje zámer obce o priamy predaj časti pozemkov vo vlastníctve obce  
  do vlastníctva p. Hodermarskej a p. Kovácsovi 
 
- sťažnosť  na hlasnú hudbu v MRK 
  
13. Rôzne 
- komisia na materiálnu výpomoc zasadala dvakrát 
- OZ ruší Uznesenie  č.  34/2022 zo dňa 25.04.2022 v plnom  rozsahu 
 
- p. Ing. Ševcov sa opýtal na opravu fasády pošty – obec musí  brať ohľad na  
  bezpečnosť  prevádzky  



6 
 

- p. Horváth Štefan spomenul vymaľovať fasádu  8.b.j. – potrebné  spočítať   
  fond opráv 
 
- p. Ing. Rédvai – navrhol zreferovať každý  štvrťrok s hospodárením  obce 
 
- starosta obce oboznámil  prítomných s ponukou COOP Jednoty na odkúpenie  
   budovy 
- OZ schvaľuje jednanie starostu obce s vedením spoločnosti na základe ponuky  
  na odkúpenie budovy 
 
- potrebné  urobiť oplotenie okolo výdajníka na vodu, ako aj pri obecnom úrade,  
  aj pri ihrisku za obecným úradom  
- schválené OZ urobiť  všetky oplotenia podľa cenovej ponuky 
 
- starosta obce informoval o rokovaní s vedením VSD a.s. o elektrine na kredit 
 
- starosta obce ohlásil svoju kandidatúru na starostu obce ako nezávislý   
  kandidát 
 
14. Stanovisko  návrhovej  komisie  k prijatým  uzneseniam 
- Mgr. Kočišová prečítala prijaté  uznesenia OZ 
 
 
15. Záver 
Na záver Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce,  poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie OZ. 
 

V Drienovci, dňa 01.07.2022 

 
 
                                                           
                                                                                 ................................................ 
                   Ing. Štefan  Bacsó 
                      starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia:  Gabriel  Csemer       ............................................... 
               Ing.  Erik Ševcov     .............................................. 
Zapisovateľka: Zuzana  Knežiková ............................................  
  


