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Zápisnica 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného  dňa 13.03.2023 

v zasadačke  Obecného  úradu  Drienovec 

 

Prítomní: Štefan  Bacsó – starosta obce 

Tomáš  Danko 

  Ing. Gabriel  Fedák, PhD. 

Kristína Kissová 

Ing. Erik  Klajber 

                     Tomáš Knizner 

  Ladislav  Nagy 

   Ernest  Spielmann 

  Ing.  Erik  Ševcov 

 

Neprítomný: PharmDr. Annamária  Rédvay 

                      

Ďalší prítomní: Zuzana  Képesová  - zapisovateľka 

      Ing. Iveta  Milanová - hlavná kontrolórka obce 

           Ing. Kamil Münnich, PhD – prednosta obce JAsov 

        

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  Képesová    

 

Starosta  obce Ing. Štefan  Bacsó  navrhol  do  návrhovej komisie: 

Kristína Kissová 

Erik  Ševcov 

Erik Klajber 

 

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 21.12.2022  

3. Správa starostu obce za obdobie od 21.12.2022  

4. Správa hlavného kontrolóra obce  

5. Prerokovanie Správy audítora za rok 2021  

6. Prerokovanie a schválenie finančných prostriedkov na právne služby  

7. Prerokovanie a schválenie finančných prostriedkov na likvidáciu  nelegálnej skládky  

8. Prerokovanie a schválenie rozšírenia kapacity MŠ z „Plánu obnovy“  

9. Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie OcÚ a priľahlého priestranstva  

10. Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia  
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11. Prerokovanie a schválenie nasvietenia priechodov pre chodcov  

12. Prerokovanie a schválenie ponuky NDS na uzatvorenie kúpnej zmluvy  

13. Prerokovanie a schválenie členov komisií  

14. Prerokovanie a návrh rozšírenie členov do krízového štábu /Fedák, Ševcov, Rédvay/  

15. Prerokovanie sťažnosti a žiadostí  

16. Rôzne  

17. Záver   

 

Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 

 

- starosta obce navrhol zmenu programu, bod 7 predsunúť za bod 3 

 

Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 

 

2. Kontrola plnenia  uznesení od zasadnutia ObZ zo dňa 12.12.2022 

Uznesenie  č. 15/12-2022 

- splnené, vyvesené, platné od 01.01.2023 

Uznesenie č. 16/12-2022 

- schválené a platné od 01.01.2023  

Uznesenie č. 18/12-2022 

- dnes počas rokovania sa rozšíri  

Uznesenie č. 20/12-2022 

- je cenová ponuka a dnes sa schváli osadenie spomaľovacích prahov 

Uznesenie č. 22/12-2022 

- namontované a funkčné - zrealizované  

Uznesenie č. 23/12-2022 

- rekonštrukcia Domu smútku dokončená - zrealizovaná 

Uznesenie č. 31/12-2022 

- výmena radiátorov v budove obecného úradu - zrealizovaná  

Uznesenie č. 32/12-2022 

- správa hlavnej kontrolórke obce o nakladania s poskytnutými dotáciami za rok 2021 

 

3. Správa starostu obce za obdobie od 12.12.2022 

 

Vykonané práce a akcie: 

- Gemeraudit vykonanie auditu za rok 2021 

- stretnutie s vedením Raciostylu 

- 23.1.2023 rokovanie ZMOUB v Košiciach - príprava snemu 

- podnet na OÚ KE okolie odbor ŽP nelegálna skládka 

- 11.2.2023 tradičná túra k čistinke Sv. Ladislava 

- 15.2.2023 kontrola v osade OÚ KE okolie odbor ŽP nelegálna skládka v rómskej osade 

- 27.2.2023 prerokovanie a uloženie opatrení na OÚ KE okolie odbor ŽP nelegálna skládka  

- 16.2.2023 p. Takáč 92 rokov 

- obhliadka a spracovanie CP nasvietenia priechodov 

- čistenie priestoru oproti ZD + areál ZD 

- čistenie a úprava dvora prevádzky 

- 1.3.2023 OS KE okolie pojednávanie – krádež vedenia verejnoprospešného zariadenia 

- 2.3.2023 rokovanie s majiteľmi obchodov z rómskej osady – poplatok za zber odpadov 

- Architekt Ing. Vasiľ + Mgr. Tomčák – pripravované projekty 

- vykonané revízie a vyhotovené revízne správy elektriny a plynu k dodatočnému stavebnému 

konaniu - kuchyňa 
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- odstránenie zistených závad na základe revíznych správ 

- dodané projektové dokumentácie – kuchyňa + celý OcÚ a kult. dom 

- 9.3.2023 návšteva z Örménykút 

- bežná údržba a čistenie verejných priestranstiev 

- výmena poškodených skiel na aut. zastávkach  

 

Plánované práce na najbližšie obdobie: 

- 16.-17.3.2023 snem ZMOUB voľba nového vedenia 

- likvidácia nelegálnej skládky v osade 

- zber a likvidácia biologicky rozložiteľného a kompostovateľného odpadu z ver. priestranstiev 

- osadenie stĺpov a rozšírenie kamerového systému pri zbernom dvore 

- doručovanie výmerov daní a poplatkov 

- 6.4.2023 balíčky hmotná núdza 

- 23.-24.5.2023 snem ZMOS Bratislava 

- bežná údržba a čistenie verej. priestranstiev podľa potreby 

- deň zeme – brigáda 

- dokončenie úpravy, oplotenia a hrobových miest na cintoríne 

 

Správu starostu obce obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

- p. Knizner navrhol osadiť kamery na autobusovú zástavku 

- p. Nagy predniesol požiadavku občanov hlásiť zber odpadu bioodpadu z verejných 

priestranstiev aspoň mesiac vopred a dať oznam aj na webovú stránku obce 

- starosta odpovedal, že oznamy sa zverejňujú a do budúcna sa pracuje aj na SMS aplikácií 

 

Došla p. poslankyňa A. Rédvay – prítomní všetci poslanci 

 

4.Prerokovanie a schválenie finančných prostriedkov na likvidáciu nelegálnej skládky 

- na rokovaní sa zúčastnil prednosta Obce Jasov Ing. K. Münnich  na pozvanie starostu obce aby 

informoval zastupiteľstvo ako sa vybavovala finančná pomoc na likvidáciu nelegálnej skládky 

v Jasove a aké opatrenia a kroky je potrebné vykonať ak by aj naša obec chcela zúčastniť výzvy 

z nového programového obdobia na likvidáciu nelegálnej skládky v rómskej osade 

- poslanci sa zhodli o presune rokovania o tomto bode na najbližšie  rokovanie ObZ. 

 

Správu obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

  

5. Správa hlavného kontrolóra obce k poskytnutým dotáciám za rok 2021 

- poslanci sa zhodli na tom, aby sa poskytovanie ďalšej dotácie  pre TJ Roma pozastavilo do 

vyúčtovania v zmysle platných zákonov a v budúcnosti poskytovať dotácie len na priame výdavky 

týkajúce sa výdavkov týkajúcich sa súťažných zápasov bez občerstvenia, resp. pozastaviť 

poskytovanie dotácií a finančné prostriedky použiť na likvidáciu nelegálnej skládky v rómskej osade 

- p. Knizner poznamenal, že najprv výsledky a potom dotácie 

- p. Ševcov poznamenal, že dotácie znížiť alebo pozastaviť, navrhuje kontrolórke vykonať kontrolu 

všetkých poskytnutých dotácií aj za rok 2022 

 

Správu hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

 

6. Správa audítora za rok 2021 

Poslancom bola predložená správa nezávislého audítora z audítu účtovnej závierky a správy k ďalším 

požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok 2021. Na základe záporného resp. 

podmieneného názoru audítora poverili starostu obce aby vo veci konal a prijal náprvné opatrenia.  
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- starosta oboznámil prítomných, že p. Štiblárová neodovzdala softvér na účtovníctvo ZŠ, nereaguje 

na výzvy a neodstránila nedostatky v účtovníctve pred odchodom zo zamestnania 

- p. Nagy, keď nereaguje na výzvy, tak treba vo veci konať 

- poslanci sa zhodli na tom, že poveria starostu podniknúť právne kroky  

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

7. Prerokovanie  a schválenie finančných prostriedkov na právne služby - 1. zmena rozpočtu 

obce Drienovec na rok 2023 

- starosta vymenoval prebiehajúce právne konania na ktoré sú potrebné finančné prostriedky 

- poslanci požiadali starostu aby priebežne informoval o čerpaní fin. prostriedkov na právne služby 

- p. Spielmann pripomenul pokutu 40 000 € od úradu Vládneho auditu a odmenu za právne služby a 

oneskorené odvolanie a navrhuje konať aj v tejto veci 

- Hlavná kontrolórka podala kladné stanovisko k 1. zmene rozpočtu obce Drienovec 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

8. Prerokovanie a schválenie rozšírenia kapacity MŠ z „Plánu obnovy“ 

- starosta oboznámil prítomných o možnosti zapojenia sa obce Drienovec do výzvy z Plánu obnovy 

na odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ a na rozšírenie kapacity MŠ  

-  starosta predložil vyjadrenie Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na umiestnenie MŠ 

na parcelách č. 676/119, 676/120 a 676/121 z hľadiska dodržania princípov 3D v tejto lokalite 

- p. Dikej vyjadril svoju obavu a nesúhlas s výstavbou MŠ na týchto pozemkoch 

- ďalej podotkol, že odpad, ktorý sa nachádza na vedľajších pozemkoch nosia denne aj nerómovia 

Starosta ho požiadal že ak má o tom dôkazy aby ich predložil na OcÚ aby sa dalo v tejto veci konať 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

9. Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie OcÚ a priľahlého priestranstva 

- starosta oboznámil poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcii elektroinštalácie na obecnom úrade 

- starosta navrhuje rekonštrukciu a opravu kancelárií a zázemia ObÚ a navrhuje vypísať verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa prác 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

10. Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia 

- starosta oboznámil prítomných s cenovými ponukami na možnú rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

 

11. Prerokovanie a schválenie nasvietenia priechodov  pre chodcov 

- starosta oboznámil prítomných o ponuke firmy Progres MT na nasvietenie priechodov pre chodcov 

na ceste I tr č. 16 

- poslanci navrhli, aby práce vykonala spoločnosť, ktorá vzíde z VO „na kľúč“, aby boli zrealizované 

bez zbytočných problémov 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

12. Prerokovanie a schválenie ponuky NDS na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

- poslanci nesúhlasia s cenovou ponukou a žiadajú o vyrokovanie trhových cien pozemkov 
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Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

13. Prerokovanie a schválenie členov komisií 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

14. Prerokovanie a návrh rozšírenie členov do krízového štábu  

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

15. Prerokovanie sťažnosti a žiadostí 

- prerokovanie žiadosti Eurowind Energy s.r.o.  

- prerokovanie presunuté na najbližšie rokovanie ObZ 

 

- poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre občanov obce 

umiestnených v zariadeniach pre seniorov a iných zariadeniach sociálnych služieb vo výške 10,00€ 

na osobu na mesiac za rok 2023 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

-žiadosť občanov pána Alexandera Dubócziho  a pani Márií Dubócziovej o zníženie poplatku za 

komunálny odpad 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  neschválené. 

 

-žiadosť p. JUDr. A. Képesa zo dňa 28.11.2022 na zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území 

Drienovec 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  neschválené. 

 

-pozastavenie dotácie pre TJ Roma Drienovec do vyúčtovania doteraz poskytnutých dotácií v zmysle 

platného zákona o účtovníctve 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

-zabezpečenie kamerového systému pri zbernom dvore v počte 4 kamier na monitorovanie zberného 

dvora a nelegálnej skládky pod rómskou osadou v predpokladanej hodnote zákazky 2000,00€ 

  

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

-osadenie spomaľovacích prahov v počte 6 ks predpokladanej hodnote zákazky 5300,00€ 

 

Uznesenie k tomuto bodu bolo  prítomnými  poslancami  jednohlasne  schválené. 

 

-starosta oboznámil poslancov s Opatrením a základnými požiadavkami na zabezpečenie ochrany 

lesov pred požiarmi,  

-starosta oboznamuje poslancov o zmene pri menších obecných služieb od 01.04.2023, ale bude môcť 

aktivovať UoZ pomocou nástrojov AOTP dvoma spôsobmi 

- starosta informoval o odpovedi od Rímskokatolícke biskupstvo Rožňava na žiadosť obce Drienovec  
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- starosta informoval o nariadení vlády SR č. 35/2023z.z., že po dvoch sčítaniach obyvateľstva 

dosiahol podiel národnostnej menšiny 15% a tým je obec povinná používať v úradnom styku aj jazyk 

národnostných menšín 

- starosta informoval o žiadosti zamestnanca obce p. Gavalléra zodpovedného za chod ČOV 

o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 16.3.2022 a z tohto dôvodu oznámil, že sa hľadá osoba, 

ktorá by obsluhovala ČOV buď na dohodu, alebo na pracovný pomer, ktorý by mohol byť aj dôchodca 

-starosta informoval, že obci bola odovzdaná pozvánka starostky obce Örménykút na deň obce, ktoré 

sa uskutoční dňa 22.04.2023 

   

-  p. Kissová  prečítala stanovisko návrhovej komisie 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. 

 

16. Záver 

Na záver Štefan  Bacsó – starosta obce,  poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie ObZ. 

 

V Drienovci, dňa 17.03.2023 

 

 

 

                                                           

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

                   Ing. Štefan  Bacsó 

                      starosta obce 

 

 

 

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

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

Zapisovateľka: Zuzana  Képesová                  ...............................................   

 

 


