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Zápisnica 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného  dňa 12.12.2022 

v zasadačke  Obecného  úradu  Drienovec 

 

Prítomní:  Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce 

                    Tomáš  Danko 

  Ing. Gabriel  Fedák, PhD. 

  Kristína  Kissová 

  Tomáš  Knizner 

  Ladislav  Nagy 

  PharmDr. Annamária  Rédvay 

                     Ernest  Spielmann 

  Ing.  Erik  Ševcov 

 

Ďalší prítomní:  Zuzana  Knežiková  - zapisovateľka 

        Ing. Iveta  Milanová - hlavná kontrolórka obce 

          JUDr. Richard  Lukáč –  právny zástupca obce 

 

Neprítomný:  Ing. Erik  Klajber 

        

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:   Ladislav  Nagy  

             Ernest  Spielmann 

- za zapisovateľa  zápisnice: Zuzana  Knežiková   

 

Starosta  obce Ing. Štefan  Bacsó  navrhol  do  návrhovej komisie: 

Kristína  Kissová 

Ing.  Erik  Ševcov 

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 

2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ dňa 26.09.2022 

3. Správa starostu obce za obdobie od 26.09.2022 

4. Správa právneho zástupcu obce 
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5. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej  činnosti hlavnej  kontrolórky  

    obce na 1. polrok 2023 

6. Prerokovanie a schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2022 

7. Prerokovanie a  schválenie VZN č. 1/2022 

8. Prerokovanie a  schválenie stravnej  jednotky v MŠ a ZŠ 

9. Prerokovanie  návrhu rozpočtu obce na rok 2023  

10. Prerokovanie a návrh členov do krízového štábu CO a rady ZŠ a MŠ 

11. Prerokovanie  sťažností a žiadostí 

12. Rôzne  

--- Stanovisko  návrhovej  komisie  k prijatým  uzneseniam 

13. Záver 

Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 

 

2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ dňa 26.09.2022 

- neuskutočnili sa všetky práce, rezervný fond ostane vyšší ako bolo plánované 

Uznesenie  č. 63/2022 

- prebehla rekonštrukcia Domu smútku, treba ešte  vybavenie dokúpiť 

Uznesenie č. 64/2022 

- rekonštrukcia budovy Pošty – realizácia nebude z rezervného fondu  

Uznesenie č. 65/2022 

- výstavba chodníka pri ZŠ a pošte - nezrealizované 

Uznesenie č. 66/2022 

- výmena servera a HW - nezrealizované  

Uznesenie č. 67/2022 

- realizácia nového kamerového systému – nezrealizované 

Uznesenie č. 68/2022 

- rekonštrukcia a oprava verejného osvetlenia – v realizácii 

Uznesenie č. 69/2022 

- rekonštrukcia miestnych komunikácii - zrealizované 

Uznesenie č. 70/2022 

- renovácia parkiet – zrealizované 

Uznesenie č. 71/2022 

- darčeky pre starších odovzdané 

Uznesenie č. 72/2022 

- fin. prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy  a odolnosti na odstránenie  

  dvojzmennej prevádzky v ZŠ – v riešení 

Uznesenie č. 73/2022 

- fin. prostriedky na právne služby – zrealizované 

Uznesenie č. 74/2022 

- navýšenie dotácie pre TJ ROMA Drienovec – zrealizované 

Uznesenie č. 75/2022 

- ešte majú notebooky odkúpiť p. Gavallér a p. Spielmann 
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3. Správa starostu obce za obdobie od 26.09.2022 

- vietor potrhal vedenie 

- prebieha čistenie ciest od snehu 

- dokončený chodník na cintoríne, dlažba v areáli cintorína 

- plánuje sa chodník, aj dlažba na vstupe pri západnej bráne na cintoríne 

- prebehlo čistenie od bio odpadu v obci 

- prebieha likvidácia nelegálnej skládky v MRK 

- prebehla oprava obecného rozhlasu 

- nevrátené pôžičky občanom – v riešení 

- odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie pohrebiska je starosta obce 

- zhotovený adventný veniec a po obci chodil Mikuláš 

- naplánovaný  zber odpadu z verejného priestranstva 

- dovybavenie Domu smútku na sväté omše 

- požiadavka ďalšieho výdajníka na vodu v MRK 

- rozšírenie kamerového systému 

- v termíne 27.-28.12.2022 naplánovaná výmena radiátorov na  obecnom úrade 

- prebehol orez a výrub stromov 

- potrebná obnova Zásad hospodárenia s majetkom  

- družobná maďarská obec požaduje vyjadrenie k ďalšej spolupráci 

- p. Ing. Ševcov – pomoc pri nakladaní odpadu v MRK  

Túto správu berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 

 

4. Správa právneho zástupcu obce 

- správu predniesol právny zástupca obce 

- obec vystupuje v týchto právnych prípadoch: 

1./ Biskupstvo Rožňava – LB Minerals 

  - obec je účastníkom, dotknutým orgánom 

  - nebol vytýčený termín konania 

2./ trestný čin podvodu – právne služby 

  - nový vyšetrovateľ 

  - nebol vytýčený termín konania 

3./ trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 

  - sfalšovaná zápisnica 

  - uhradená pokuta 40 000,- € a 5 000,- € za právne služby 

4./ návrh na vydanie platobného rozkazu 

  - platobný rozkaz bol vydaný 

  - nepreukázaná dokázateľnosť právnych služieb 

  - očakávanie vytýčenia termínu konania 

5./ žaloba Ministerstva životného prostredia SR 

  - vrátenie príspevku na Zberný dvor /621 220,96 €/ 

  - očakávanie vytýčenia termínu konania 

6./ pokuta od Slovenskej inšpekcie životného prostredia vo výške 10 000,- € za 

nelegálne skládky v MRK – úspešné odvolanie sa, pokuta zrušená 
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7./ Biskupstvo Rožňava – AGRO-MOLD s.r.o. 

  - odstránenie nelegálnych stavieb a údržba pozemkov 

  - bolo miestne zisťovanie a obhliadka 

  - v riešení 

 

- p. Knizner ml. sa opýtal, aké právne kroky robí obec voči Ing. Kočišovi 

- odpovedal právny zástupca   

Túto správu berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 

  

5. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej  činnosti hlavnej   

    kontrolórky  obce na 1. polrok 2023 

- hlavná kontrolórka prečítal plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

- starosta obce oboznámil poslancov s činnosťou hlavnej kontrolórky 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

6. Prerokovanie a schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2022 

- návrh starostu obce na odmenu hlavnej kontrolórke vo výške  jednomesačného 

platu 560,- € 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

7. Prerokovanie a  schválenie VZN č. 1/2022  

- s účinnosťou od 01.01.2023 

- p. Ing. Fedák informoval o potrebe nájsť cestu pre neplatičov 

- krok starostu – platba aktivačných pracovníkov, aktivácia na 3 mesiace 

- p. Knizner ml. – navrhol skontrolovať počet psov v domácnostiach 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

8. Prerokovanie a  schválenie stravnej  jednotky v MŠ a ZŠ 

- stravná jednotka v MŠ je 1,20 € 

- stravná jednotka pre dôchodcov je 1,20 € 

- návrh na zvýšenie -stravná jednotka v MŠ na 2,30 € 

    - stravná jednotka pre dôchodcov na 3,90 € 

    - školné pre deti s trvalým pobytom v obci na 10,- € 

    - školné pre deti s trvalým pobytom mimo obce na 20,-€  

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

9. Prerokovanie  návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

- návrh rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024, 2025 na úrovni hlavnej kategórie, 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

10. Prerokovanie a návrh členov do krízového štábu CO a rady ZŠ a MŠ 

- odvolaná z Rady ZŠ:  Zuzana Knežiková 

- starosta obce navrhol za členov krízového štábu CO : 
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 Ing. Erik Ševcov 

 Ing. Gabriel  Fedák, PhD. 

 PharmDr. Annamária  Rédvay 

Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

  

- starosta obce vymenoval za členov Rady ZŠ: 

 Kristína  Kissová 

 Ing. Erik  Klajber 

- starosta obce vymenoval za člena Rady MŠ: 

 Tomáš  Knizner 

Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

  

11. Prerokovanie  sťažností a žiadostí 

- budova Fitness centrum – bez nájomnej zmluvy, nedoplatok na energiách 

 

- žiadosť o umiestnenie stanovištia včelstiev na území obce (časť „Máj“)  

Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

- žiadosť o osvetlenie ulice k viniciam – bude osvetlenie pri transformátore na  

   križovatke 

  

- žiadosť o osadenie spomaľovacích prahov 

Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

- návrh na zámenu pozemkov – pozvať účastníka na zasadnutie v roku 2023 

 

- odpredaj pozemkov pre NDS – odložené na zasadnutie v roku 2023 

 

12. Rôzne 

- potrebný orez a výrub stromov na cintoríne – havarijný stav  

Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

- montáž kamerového systému na miestnom cintoríne 

Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

- družobná maďarská obec - vyjadrenie ObZ o záujme pokračovania v spolupráci 

 

- potrebné navýšenie finančných prostriedkov na zariadenie Domu smútku o sumu 

16 000,- € aby sa mohli konať Sv. omše priamo v dome smútku 

Toto uznesenie bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

- p. Danko - príprava ľadovej plochy na korčuľovanie – potrebná plachta na podklad 

- p. Knizner – osvetlenie prechodov pre chodcov na ceste I. triedy 
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- p. Rédvay – napraviť pootáčané zrkadlá v obci po víchrici 

 

-  p. Kissová  prečítala  stanovisko návrhovej komisii k prijatým  uzneseniam ObZ 

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. 

13. Záver 

Na záver Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce,  poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie ObZ. 

 

V Drienovci, dňa 13.12.2022 

 

 

                                                           

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

                   Ing. Štefan  Bacsó 

                      starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  Ladislav  Nagy             ............................................... 

               Ernest  Spielmann        ............................................... 

Zapisovateľka: Zuzana  Knežiková     ...............................................   

 


