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Zápisnica 
z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného  dňa 26.09.2022 

v kultúrnej sále  Obecného  úradu  Drienovec 
 

Prítomní: Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce 
Marta  Bujanská 
Gabriel  Csemer 
Mgr. Katarína  Kočišová 

  Milan  Lukács 
                     Ernest  Spielmann 
  Ing.  Erik  Ševcov 
 

Ďalší prítomní: Zuzana  Knežiková  - zapisovateľka 
Ing. Iveta  Milanová - hlavná kontrolórka obce 
Ing. Gabriel  Szaniszló –  poslanec 

 

Neprítomní: Roland   Mohnyanský 
Ladislav  Šimko 

        
1.  Otvorenie  
Riadne  zasadnutie obecného  zastupiteľstva v Drienovci  otvoril  starosta obce Ing. Štefan  
Bacsó a privítal  prítomných. 
 
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. 
 

Program  rokovania: 
1. Úvodné   náležitosti  
    a/  otvorenie zasadnutia 
    b/  určenie  zapisovateľa  a   overovateľov  zápisnice 
    c/  voľba  návrhovej  komisie 
    d/  zloženie sľubu nastupujúceho poslanca Obecného zastupiteľstva v Drienovci 
2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ dňa 25.07.2022 
3. Správa starostu obce za obdobie od 25.07.2022 
4. Správa hlavného kontrolóra obce 
5. Prerokovanie a návrh  na zmenu  rozpočtu obce na rok 2022 – Rozpustenie rezervného 
    fondu – návrhy na zmenu  projektov 
6. Prerokovanie a návrh na schválenie rekonštrukcie veľkej sály kultúrneho domu 
7. Prerokovanie a návrh  na schválenie ocenenia seniorov pri príležitosti:  
    „Október – Mesiac úcty k starším“ 
8. Prerokovanie a návrh na schválenie vypracovania projektovej dokumentácie a predloženia 
    žiadostí o poskytnutie  prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti k výzve  na 
    odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách vybudovaním nových priestorov 
    alebo rekonštrukciou existujúcich 
9. Prerokovanie a návrh na schválenie finančných prostriedkov na právne služby súvisiacimi 
    s prebiehajúcimi konaniami a novými podaniami Obce Drienovec 
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10. Prerokovanie  sťažností a žiadostí 
11. Rôzne – ukončenie volebného obdobia 2018-2022 
12. Stanovisko  návrhovej  komisie  k prijatým  uzneseniam 
13. Záver 
Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 
 

p. Csemer – požaduje doplniť program o bod Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce – navýšenie 
dotácie pre TJ ROMA – bod č. 10 
Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 
 

- nastupujúci poslanec Ing. Gabriel Szaniszló zložil predpísaný sľub a starosta mu odovzdal 
  Osvedčenie za poslanca obecného zastupiteľstva 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ dňa 25.07.2022 
Uznesenie  č. 51/2022 
- prebieha rekonštrukcia Domu smútku 
Uznesenie č. 52/2022 
- prebehla realizácia chodníka na cintoríne, ako aj príprava na nové hrobové  
   miesta 
Uznesenie č. 53/2022 
- uzatvorená zmluva na rekonštrukciu vodovodu, zrealizované 
Uznesenie č. 54/2022 
- v štádiu  riešenia, čaká sa na projektanta  
Uznesenie č. 55/2022 
- v štádiu riešenia, čaká sa na projektanta 
Uznesenie č. 56/2022 
- v štádiu riešenia, zvažuje sa aj iná možnosť 
Uznesenie č. 57/2022 
- zrealizovaný odpredaj 
Uznesenie č. 58/2022 
- zrealizovaný odpredaj, odhlásiť elektrickú prípojku 
 
3. Správa starostu obce za obdobie od 25.07.2022 
- zrealizovaný chodník na cintoríne, aj príprava nových hrobových miest 
- prebehlo čistenie potokov a kosenie 
- prebehla oprava miestneho rozhlasu kvôli krádeži káblov 
- ukončená oprava kostola 
- likvidácia čiernej skládky v osade – ponuka predĺžená do  30.10.2022 
- poskytnutá finančná pomoc – vrátenie v riešení právnou cestou 
- videozáznam z dronu zverejnený na webovej stránke obce 
- starosta obce 06.09.2022 absolvoval skúšky na prevádzkovanie pohrebiska 
- prebieha oprava Domu smútku 
- tento týždeň prebehne zber bio odpadu 
- oplotenie výdajníka na vodu, ako aj pri OcÚ prebehne prvý októbrový týždeň 
- prišla cenová ponuka na opravu budovy pošty 
- požiadavka na ďalší výdajník na vodu v MRK 
- potrebná oprava podlahy v kultúrnej sále 
- opravy ciest z rezervného fondu 
- pomoc od ZMOÚB vo výške 3 000,00 € na rekonštrukciu vykurovania OcÚ – nové  
   radiátory, rezervný kotol  
Túto správu berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
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4. Správa hlavného kontrolóra obce 
- správu k verejnému obstarávaniu prečítala hlavná kontrolórka obce 
a/ oprava miestnych komunikácii 
b/ rekonštrukcia Domu smútku 
c/ chodník na cintoríne  
Túto správu berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
  
5. Prerokovanie a návrh  na zmenu  rozpočtu obce na rok 2022 Rozpustenie  
    rezervného fondu – návrhy na zmenu  projektov 
 

- návrh starostu obce na vecné použitie fin. prostriedkov z rezervného  fondu obce vo výške 
201 000,-€ na fin. vykrytie kapitálových  aktivít: 
- rekonštrukciu a vybavenie Domu smútku    79 000,00 €, 
- návrh starostu obce nákup zariadenia Dom smútku aj na sväté omše a navýšiť sumu na 
85 000,00 €. 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
- realizácia chodníkov a hrobových miest na cintoríne  20 000,00 €, 
-  dosiahnutá úspora 5 000,00 €, 
- dokončenie oplotenia cintorína     13 500,00 €, 
- dosiahnutá úspora 4 000,00 €,  
- rekonštrukcia budovy súp. č. 366(pošta) - strecha   20 000,00 €, 
- schválené zrealizovanie. 
 Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 

- rekonštrukciu vykurovania v MŠ       6 000,00 €, 
- vypustené z realizácie. 
 

- realizácia chodníka ZŠ – Pošta       5 000,00 €, 
- vrátane napojenia na kanalizáciu. 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 

- výmena servera a HW na OcÚ       5 500,00 €, 
- v riešení. 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 

- realizácia nového kamerového systému v obci    17 000,00 €, 
- osadenie 8 nových kamier – 4 kamery v obci, 4 kamery v MRK, 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 

- rekonštrukcia a oprava ver. osvetlenia a miestneho rozhlasu  15 000,00 €, 
- návrh starostu na zníženie sumy na 7 000,00 €. 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
- rekonštrukciu miestnych komunikácií    20 000,00 €, 
- návrh starostu na navýšenie sumy na 29 000,00 €, 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 

- oprava podlahy v kultúrnej sále  
- návrh starostu na sumu 8 000,00 €, 
- došli cenové ponuky. 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 

- hlavná kontrolórka prečítala svoje stanovisko k  3. zmene rozpočtu obce  
  Drienovec za rok 2022 – príloha č. 2 
Toto stanovisko  berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
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7. Prerokovanie a návrh  na schválenie ocenenia seniorov pri príležitosti:  
    „Október – Mesiac úcty k starším“ 
- starosta obce navrhol sumu ocenenia seniorov  22,00 €/osobu, 
- darčeky budú doručené seniorom v priebehu mesiaca október 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 

8. Prerokovanie a návrh na schválenie vypracovania projektovej dokumentácie 
   a predloženia žiadostí o poskytnutie  prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy 
   a odolnosti k výzve  na odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách 
   vybudovaním nových priestorov alebo rekonštrukciou existujúcich 
- dobudovanie nových priestorov pre ZŠ na odstránenie dvojzmennej prevádzky, 
- schválené vypracovanie projektovej dokumentácie a predloženie žiadosti  
  o poskytnutie  prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti  
  k výzve  na odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách  
  vybudovaním nových priestorov alebo rekonštrukciou existujúcich 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 

9. Prerokovanie a návrh na schválenie finančných prostriedkov na právne služby 
    súvisiacimi s prebiehajúcimi konaniami a novými podaniami Obce Drienovec 
- starosta obce vysvetlil potrebu navýšenia finančných prostriedkov na právne  
  služby o sumu 7 000,00 € 
Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
- žaloba MŽP SR, vymáhanie fin. prostriedkov od J&J, JUDr. Sotolářa  a príprava ďalších  
  trestných oznámení  
 

- hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k 4. zmene rozpočtu obce  -    
  navýšenie finančných prostriedkov na právne služby 
Toto stanovisko  berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
 

10. Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce – navýšenie dotácie na TJ ROMA 
- starosta obce oboznámil prítomných o 5. zmene rozpočtu obce – navýšenie dotácie pre TJ 
  ROMA o sumu 1 000,00 €, 
- schválenie navýšenia dotácie a daná čiastka sa vezme z položky kancelárske potreby 
- hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k 5. zmene rozpočtu obce  - navýšenie 
  finančných prostriedkov pre TJ ROMA 
Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
  
11. Prerokovanie  sťažností a žiadostí 
- požiadavka o osadenie spomaľovacieho prahu pri p. Liptákovej, 
- výmena spomaľovacieho prahu pri p. Mervovi,  
- osadenie ďalšieho spomaľovacieho prahu v smere na kúpele. 
 

12. Rôzne 
- žiadosť p. Bujanskej na odkúpenie notebooku pre poslanca 
Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
- p. Spielmann sa opýtal, či už prebehli jednania s Biskupstvom Rožňava a so  
  spoločnosťou Agro Mold ohľadne oplotenia pozemkov – Biskupstvo sa zatiaľ  
  neozvalo, 
- p. Ing. Ševcov sa opýtal na využitie stĺpov pre spoločnosť Belasanet – údržba  
  stĺpov je v zmluve  
- starosta obce informoval prítomných o chystanej kontrole z okresného úradu  
  životného prostredia v MRK – podnet dali hasiči kvôli častým zásahom 
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- zverejnenie neplatičov bude možné 
- p. Štiblárová neodovzdala kompletnú dokumentáciu, ani účtovný SW pre ZŠ – bude sa to 
   riešiť cez právnu kanceláriu 
- 01.10.2022 sa plánuje  brigáda na zber odpadu – ak počasie dovolí 
- starosta dal návrh na riešenie kanalizácie smer p. Ing. Rédvay – tlaková nádrž s čerpadlom 
  za žumpou v cene cca 1 200,00 € pre každú domácnosť – opýtať sa na záujem občanov 
- 29.10.2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych 
   krajov – starosta obce kandiduje na post poslanca Košického samosprávneho kraja 
 

13. Stanovisko  návrhovej  komisie  k prijatým  uzneseniam 
- Mgr. Kočišová prečítala prijaté  uznesenia OZ 
V mene návrhovej komisie potvrdzujem, že uznesenia boli prijaté v súlade s platnými 
zákonmi a rokovacím poriadkom obce Drienovec a potvrdzujem zákonnosť a správnosť 
prijatých uznesení. 

14. Záver 
Na záver Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce,  poďakoval poslancom, hlavnej kontrolórke aj 
zapisovateľke za spoločnú prácu vo volebnom období 2018-2022 a odovzdal ďakovné listy. 
Prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
 

V Drienovci, dňa 28.09.2022 

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


