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Zápisnica 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného  dňa 21.12.2022 

v zasadačke  Obecného  úradu  Drienovec 

 

Prítomní:  Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce 

                    Tomáš  Danko 

  Ing. Gabriel  Fedák, PhD. 

                    Ing. Erik  Klajber 

  Ladislav  Nagy 

  PharmDr. Annamária  Rédvay 

                     Ernest  Spielmann 

  Ing.  Erik  Ševcov 

 

Ďalší prítomní:  Zuzana  Knežiková  - zapisovateľka 

        Ing. Iveta  Milanová - hlavná kontrolórka obce 

           

Neprítomní:  Kristína  Kissová 

   Tomáš  Knizner 

        

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:   Ing. Gabriel  Fedák, PhD. 

             Ing. Erik  Klajber 

- za zapisovateľa  zápisnice: Zuzana  Knežiková    

 

Starosta  obce Ing. Štefan  Bacsó  navrhol  do  návrhovej komisie: 

 

Ernest  Spielmann 

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 12.12.2022 

3. Správa starostu obce za obdobie od 12.12.2022 
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4. Správa hlavného kontrolóra  obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky  

    2024-2025 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024- 

    2025 

6. Prerokovanie a schválenie odmeny zástupcovi starostu za rok 2022 

7. Prerokovanie  sťažností a žiadostí 

8. Rôzne  

--- Stanovisko  návrhovej  komisie  k prijatým  uzneseniam 

9. Záver 

Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 

 

2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ dňa 12.12.2022 

Uznesenie  č. 20/12-2022 

- v riešení 

Uznesenie č. 21/12-2022 

- realizácia začiatkom roka 2023  

Uznesenie č. 22/12-2022 

- počasie neumožňuje realizáciu - nezrealizované 

Uznesenie č. 23/12-2022 

- v realizácii  

 

3. Správa starostu obce za obdobie od 12.12.2022 

- stĺpy vyvrátené po vetre sú vymenené 

- prebieha čistenie ciest od snehu 

- snímače na verejné osvetlenie – zapínanie z jedného miesta pri ZŠ 44 

- prebieha čistenie  plochy oproti zbernému dvoru 

- prebieha likvidácia nelegálnej skládky v MRK 

- zrušenie pracovného miesta – koordinátor aktivačných pracovníkov 

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

Túto správu berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 

 

4. Správa hlavného kontrolóra  obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky  

    2024-2025 

- správu prečítala hlavná kontrolórka obce  

Túto správu berie  obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 

  

5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a roky  

    2024-2025 

- schválený rozpočet obce na rok 2023 podľa predloženého návrhu 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

- OZ vzalo na vedomie návrh rozpočtu na roky 2024-2025 podľa predloženého 

návrhu 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
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6. Prerokovanie a schválenie odmeny zástupcovi starostu za rok 2022 

- návrh na odmenu zástupcovi starostu obce za volebné obdobie 2022 vo výške 

dvojmesačného platu = 2 x 222,00 eúr 

Hlasovanie: 

ZA – 6                             PROTI – 0 

ZDRŽAL SA – p. Spielmann 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami schválené. 

  

7. Prerokovanie  sťažností a žiadostí 

- nové nepribudli 

- ostatné preložené na budúce zasadnutie 

 

8. Rôzne 

- rozpočtové opatrenie 1 ZŠ Drienovec  

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

- p. Ing. Ševcov – odpratávať sneh aj na zastávkach SAD na oboch stranách   

- fitnes centrum – nedoplatky splatí do 15.04.2023 

- pracuje sa na možnosti zverejnenia neplatičov 

- možnosť zadržania vodičského preukazu za nedoplatky 

- zníženie podielových daní zo štátneho rozpočtu kvôli zvýšeniu odpočítateľnej 

položky 

- p. Štiblárová dodnes neodovzdala program a tým ani účtovníctvo ZŠ + 

dochádzajú pokuty a penále za oneskorené úhrady resp. iné nedostatky pri 

plnení pracovných povinností – zvažuje sa TO 

- vysoká zver na cintoríne robí škody 

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

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

- p. Spielmann poďakoval za odmenu 

- p. Ševcov – požiadal hlavnú kontrolórku obce o vykonanie kontroly nakladania  

                      s poskytnutými dotáciami z rozpočtu obce za rok 2021 

Toto uznesenie  bolo  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 

 

- p. Ševcov - predbežný termín tradičnej túry pri príležitosti oslobodenia obce 

                      plánované na 14.01.2023 

                    - ľadová plocha – plachta 

- kultúrna sála, ani zasadačka sa momentálne neposkytuje súkromným osobám 

z dôvodu plánovaných opráv a rekonštrukcií 

 

-  p. Ševcov  potvrdil zákonnosť a správnosť prijatých uznesení: 
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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. 

 

9. Záver 

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

poprial krásne a pokojné Vianočné sviatky a ukončil zasadnutie OZ. 

 

V Drienovci, dňa 22.12.2022 

 

 

 

                                                           

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

                   Ing. Štefan  Bacsó 

                      starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Gabriel  Fedák, PhD.       ............................................... 

       Ing. Erik  Klajber                    ............................................... 

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

  

 

 


