
Z Á P I S N I C A 

z 33. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 26.09.2017 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš (neskorší príchod), PhDr. J.Chovancová, 

                       Mgr. P.Kováč            

Neprítomní:pp. J.Bušo (ospr.), Mgr.F.Miklánek (ospr.) 

 

Kontrolórka: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 33. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 

20.09.2017. Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. 

Zasadnutie je uznášania schopné. 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba  overovateľov 

2. Kontrola plnenia uznesení z 32. zasadnutia OZ 

3. Územný plán obce - zadanie 

4. Kanalizácia Dolné Srnie 

5. PHSR 2018-2022 

6. Verejná zbierka – správa o geofyzikálnom prieskume 

7. Odvodnenie cesty parc.č.3458 (RD č.160)  

8. Neplatiči náj.byty b.j. MEDLIN 24 – návrh bytovej komisie 

9. ŠFRB zmluva 

10. Protest prokurátora VZN č.3/2016 

11. Rôzne, diskusia 

12. Záver   

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč 

Proti – 0 

Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek, M.Hargaš 

Zdržal sa - 0      

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 

 

Za overovateľov: pp. Ing. J.Hamaj, R.Hejbal 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč 

Proti – 0 

Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek, M.Hargaš 

Zdržal sa - 0      
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 32. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali 

zápisnicu.  

 

Bod č. 3 - Územný plán obce – zadanie 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o začatí obstarávania  ÚPN-O Dolné Srnie. 

  

Bod č. 4 - Kanalizácia Dolné Srnie 

 
Starosta informoval poslancov o návrhu uznesenia, ktoré by ho poverilo spracovaním a podaním 

žiadosti na OÚ Moravské Lieskové pre územné rozhodnutie k stavbe gravitačnej kanalizácie napojenej  

na stavajúcu kanalizačnú sieť Nové Mesto nad Váhom s využitím čističky odpadových vôd Nové 

Mesto nad Váhom. 

Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Miroslava Skovajsu podaním žiadosti  na určený 

stavebný úrad OÚ Moravské Lieskové  pre územné konanie „Kanalizácia obce Dolné Srnie“ 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč 

Proti – 0 

Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek, M.Hargaš 

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 5 - PHSR 2018-2022 

 

Starosta požiadal poslancov, aby požiadavky, návrhy, podklady a projekty potrebné 

k zapracovaniu do PHSR 2018-2022... 

Oslovíme spracovateľov (profesionálov), ktorí by spracovali a vyhodnotili návrhy 

k vypracovaniu PHSR 2018-2022 

  

Bod č. 6 - Verejná zbierka – správa o geofyzikálnom prieskume 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:. 

Starosta podal poslancom správu o priebehu verejnej zbierky. 

 

Bod č. 7 - Odvodnenie cesty parc.č.3458 (RD č.160)  

 

Starosta informoval bližšie informoval poslancov o zámere odvodnenia cesty parc.č.3458, 

predpokladaných finančných nákladoch a požiadal OZ o súhlasné stanovisko. 

Ing. J.Hamaj – navrhujem poveriť starostu riešením odvodnenia cesty do výšky nákladov 

1 800 €. 

pp.R.Hejbal – je potrebné, aby sa k tomuto zámeru vyjadrili všetky zúčastnené strany. 
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Bod č. 8 - Neplatiči náj.byty b.j. MEDLIN 24 – návrh bytovej komisie  
                 (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:. 

Starosta informoval poslancov o vypracovaní žaloby p.J.Jeřala a V.Tinková. 

Finančná komisia predloží na 34.zasadnutí OZ stanovisko k návrhu bytovej komisie. 

 

Bod č. 9 - ŠFRB zmluva (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:. 

K predloženej zmluve o úvere č.300/150/2017 výstavby nájomného domu – 12 b.j. poslanci 

nemali námietky a vyjadrili sa, že k tomuto bodu už  nie je potrebné prijať uznesenie  

(bolo schválené uznesenie č.74/2016). 

 

Bod č.10 - Protest prokurátora VZN č.3/2016 (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:. 

Starosta bližšie informoval poslancov o proteste prokurátora. 

Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní schvaľuje zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie  

č. 3/2016. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč 

Proti – 0 

Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek, 

Zdržal sa - 0      

 

 

Bod č.9 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta- 

 

° stav finančných prostriedkov na účtoch obce (príloha k zápisnici) 

 

Kontrolórka Ing.K.Kráľová – požiadala všetkých prítomných, aby predložili všetky 

organizácie žiadosti o dotácie na rok 2018 k príprave rozpočtu 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

° oznámenie o začatí kolaudačného konania – p.T.Škoda (Sú 72/2017) 

° žiadosť o vyjadrenie k PD – Ing. Z.Kostková (Sú 73/2017) 

° žiadosť o rozkopávku – TEL- ACTIV, s.r.o. (Sú 74/2017) 

° žiadosť o potvrdenie veku stavby – p.I.Figurová (Sú 75/2017) 

° žiadosť o záväzné stanovisko – p.Š.Václav (Sú 76/2017) 

° žiadosť o vydanie potvrdenia – p.I.Figurová (Sú 77/2017) 

° ohlásenie drobnej stavby – Ing.P.Jůzl  (Sú 78/2017) 
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Bod č.10 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 33. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:18:55 hod. 

 

 

Overovatelia: pp. Ing. J.Hamaj, R.Hejbal  

 

 


