
Z Á P I S N I C A 

z 34. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 22.11.2017 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč   

          

Neprítomní:pp. Mgr.F.Miklánek (ospr.) 

 

Kontrolórka: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 34. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

8.11.2017. 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 33. zasadnutia OZ 

3. Verejná zbierka - ukončenie 

4. Návrh investičných akcií 2018 

5. Návrh rozpočtu 

6. VZN odpady 

7. Územný plán obce – požiadavky na zadanie 

8. Hulínovec - Rekonštrukcia - Asanácia 

9. Výstavba bytového domu – harmonogram 

10. Inventúry 2017 
11. Cyklotrasa Dolné Srnie – Nové Mesto nad Váhom 

12. Rôzne, diskusia 

13. Záver   

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 

 

Za overovateľov: pp.J.Bušo, Mgr. P.Kováč 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Mgr.F.Miklánek,  

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

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 33. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu.  

 

Bod č. 3 - Verejná zbierka – ukončenie 

 

Starosta informoval poslancov o výsledku a ukončení verejnej zbierky. 

 

Bod č. 4 - Návrh investičných akcií 2018 

 

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

Návrh investičných akcií v r.2018 

 

Kapitálové výdavky: 

1. Plot MŠ v dĺžke 66m       7 440,-€ 

2. Zmena vykurovania MŠ na báze kondenzačných kotlov  8 000,-€ 

3. Spevnenie nádvoria na „Švehlíkovci“    4 980,-€ 

4. „Hulínovec“ – asanácia a úprava pozemkov             24 500,-€ 

5. Infraštruktúra k bytovému domu INNOVIA    8 000,-€ 

Opravy: 

6. Plastové okná  na bývalom školskom  byte    2 150,-€ 

7. Oprava fasády na „Hassičskej zbrojnici 

( vrátane výmeny brány, okien a dverí)    6 800,-€ 

8. Chodník na bošáckej ceste 116m     6 600,-€ 

Spolu:                  68 440,-€ 

  

Starosta -  na základe stále neúspešných žiadostí výziev na zateplenie MŠ navrhujem, aby 

sme na rok 2018 schválili len jednu investičnú akciu zateplenie budovy MŠ a zmenu 

vykurovania, kde návratnosť sa ukáže aj v poplatkoch za plyn a energie. Budova MŠ je 

dlhodobo v zlom technickom stave (padá omietka). Starosta vyzval jednotlivo poslancov, aby 

sa vyjadrili. Dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje investičnú akcia na rok 2018 - 

zateplenie budovy MŠ, zmena vykurovania, MŠ na báze kondenzačných kotlov, výmena 

okien na bývalom školskom byte 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 5 - Návrh rozpočtu (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali na zasadnutí OZ. 

Starosta bližšie oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2018 – bežné príjmy 

a podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2018. 



-3- 

 

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

v Dolnom Srní schvaľuje žiadosti o dotácie na rok 2018 – Jednota dôchodcov Dolné Srnie – 

200 €, Športový  klub Dolné Srnie – 5 000 € a Združenie evanjelikov a.v. Považského 

seniorátu Dolné Srnie 108  

- 1 300 €. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 6 - VZN o miestnych daniach  a miestnom   poplatku za   komunálne   odpady   

                  a  drobné   stavebné  odpady – návrh   (príloha k zápisnici) 

 

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

Kontrolórka Ing.K.Kráľová – navrhujem pridať daň za ubytovanie poplatok 1 € na osobu  

a prenocovanie. 

pp.R.Hejbal – navrhujem zvýšiť daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 300 eur.  

Starosta – tieto návrhy zapracujeme do návrhu VZN a na 15 dní vyvesíme do vývesky. 

 

Návrh -Všeobecne záväzné nariadenie o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

(príloha k zápisnici) 

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

 

Kontrolórka Ing.K.Kráľová – účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým 

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich 

povinností, vo vzťahu k Obci Dolné Srnie elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu 

verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Dolné Srnie voči právnickými  

a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Dolné Srnie podľa osobitných predpisov. 

Elektronické služby zabezpečuje Obec Dolné Srnie prostredníctvom špecializovaného portálu 

na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, 

prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk. 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení o zavedení a poskytovaní elektronických služieb sa 

poslanci OZ zhodli. Návrh VZN na 15 dní vyvesíme do vývesky. 

 

Bod č. 7 - Územný plán obce – požiadavky na zadanie 

 

Starosta – informoval poslancov, že pre spracovanie zadania k Územnému plánu obce Dolné 

Srnie je potrebné, aby OZ spracovalo a predložilo Ing. arch.Bogyovej zámer obce. 

Je potrebné určiť priestory pre individuálnu bytovú výstavbu, priemyselnú zónu, športový 

areál a oddychovú zónu. 

pp. J.Bušo – ja  navrhujem pre spracovanie zadania ÚP - rozšírenie cesty v lokalite  

„ Za humnami“ medzi pozemkami obce Dolné Srnie a pozemkami obce Moravské Lieskové, 

kde sa začala výstavba RD. 
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Bod č. 8 - Hulínovec - Rekonštrukcia – Asanácia 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o zámere s RD súp.č.55. 

 

Bod č. 9 - Výstavba bytového domu – harmonogram 

 

Starosta informoval poslancov o presunutí tohto bodu programu na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

Bod č. 10 - Inventúry 2017 (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali na zasadnutí OZ. 

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

v Dolnom Srní schvaľuje komisie na inventarizáciu majetku obce: 

Komisia pre inventarizáciu v kultúrnom dome: 

Predseda: pp. Mgr. Peter Kováč, členovia: PhDr. J.Chovancová, A.Martáková 

Komisia pre inventarizáciu Materskej školy:  

Predseda: pp.PhDr. J.Chovancová, členovia: Mgr. K.Kovačovicová, Z.Malíčková 

Komisia pre inventarizáciu majetku obce v užívaní Športového klubu:  

Predseda: pp.Mgr.F.Miklánek, členovia: pp.M.Hargaš, R.Hejbal 

Komisia pre inventarizáciu materiálu skladu CO: 

Predseda: Ing. M.Skovajsa, členovia: V.Malíček, R.Helia 

Komisia pre inventarizáciu Domu smútku: 

Predseda: pp. J.Bušo, členovia: Mgr. P.Kováč, A.Martáková, 

Komisia pre inventarizáciu finančných prostriedkov: 

Predseda: Ing. J.Hamaj, členovia: Ing.K. Kráľová, J. Blažková,  

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 
Bod č. 11 - Cyklotrasa Dolné Srnie – Nové Mesto nad Váhom 

 

Starosta oznámil, že bližšie informácie o tomto projekte pošle poslancom e-mailom:. 

 

Bod č.12 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta- 

 

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

° oboznámil poslancov o žiadosti Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom o zvolenie  

   prísediaceho za obec Dolné Srnie a navrhol pp.Milana Hargaša. 
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Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní schvaľuje prísediaceho za obec Dolné Srnie pp.Milana Hargaša do Okresného 

súdu v Novom Meste nad Váhom  

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa – pp.M.Hargaš      

 

° informácia - archivácia písomností obce Dolné Srnie – na základe rozhodnutia Ministerstva 

vnútra SR číslo SATN2-2017/002561-002 zo dňa 24.10.2017 o vyradení registratúrnych 

záznamov obecného úradu Dolné Srnie: 

1.) Odovzdané do Štátneho archívu v Trenčíne archívne dokumenty Obecného úradu 

v Dolnom Srní za roky 1990-2011 v 12 archivačných škatuliach 7.11.2017. 

2.) Pripravili na odovzdanie: 

- archívne dokumenty Obvodného notárskeho úradu v Moravskom Lieskovom za 

roky 1900 – 1948, 

- archívne dokumenty dedinskej organizácie KSS v Dolnom Srní za roky 1959 – 

1985 

- archívne dokumenty Obvodného úradu MNV v Moravskom Lieskovom za roky 

1945 – 1950, 

- archívne dokumenty MNV v Dolnom Srní za roky 1950 – 1990 v počte 21 

archívnych škatúľ. 

(budú odovzdané  v 48.týždni roku 2017) 

3.) V príprave na odovzdanie do Štátneho archívu Trenčín sú dokumenty: 

- Základná škola v Dolnom Srní za roky 1951-1997 

- Ľudová škola hospodárska pre chlapcov a dievčatá v Dolnom Srní 1942-1943 

- Rímsko- katolícka ľudová škola v Dolnom Srní 1942-1945 

Predpoklad odovzdania do Štátneho archívu Trenčín do 16.12.2017 v počte cca 16 

archívnych  krabíc. 

° dňa 20.11.2017 o 17.00 hod.v KD stretnutie obyvateľov lokality Žabinec k sťažnosti  

   p.Ing. E.Zelkovej súp.č.158 a p.E.Magálovej súp.č.160 

° komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok pri OZ v Dolnom Srní na svojom zasadnutí 

na základe predložených podkladov navrhuje prijať uznesenie v tomto znení - 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje pridelenie nájomného bytu b.j.24 MEDLIN 

vchod č.2 byt č.4 pani Lenke Martákovej a poveruje Ing. Miroslava Skovajsu starostu obce 

podpísaním nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Informácia: 

° žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO – p.T.Škoda (Sú 79/2017) 

° žiadosť o vydanie stanoviska k vydaniu stavebného povolenia – p.A.Moravčík (Sú 80/2017) 
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° ohlásenie drobnej stavby – JUDr.J.Marták (Sú 81/2017) 

°ohlásenie drobnej stavby – REPROGAS, p.R.Lantaj, (Sú 82/2017) 

° ohlásenie drobnej stavby p.J.Gašpar – (Sú 84/2017) 

° žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO –p.K.Kliešková (Sú 85/2017) 

° žiadosť o vydanie súhlasu povolenie stavby MZZO – VEKY, s.r.o. (Sú 86/2017) 

° žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO – VEKY, s.r.o. (Sú 86/2017) 

  

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č.13 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 34. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:18:41 hod. 

 

 

Overovatelia: pp.J. Bušo, Mgr. P.Kováč 

 

 

 


