
Z Á P I S N I C A 
z 25. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 14.12.2016 (príloha CD) 
 

Prítomní: pp. J.Bušo,M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,  
 
Neprítomní: pp. Ing. J.Hamaj (ospr.), P.Kováč (ospr.), Mgr. F.Miklánek (ospr.)      
 
Kontrolórka: Ing. K.Kráľová 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  
 
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 25. zasadnutí OZ Dolné Srnie 
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na zasadnutí dňa 7.12.2016. 
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 24. zasadnutia OZ 
3. Rozpočet na rok 2017 
4. Rozpočtové opatrenie č.6/2016 
5. Schválenie VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolné Srnie 
6. Schválenie VZN č.3/2016 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

 a drobné stavebné odpady 
7. Výmena nájomného bytu 
8. Výstavba nájomných bytov 2017 – žiadosť ŠFRB do 15.1.2017 
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.Zdenko Popelka č.307 
10. Zmena cenníka služieb v KD 
11. Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu 2017 
12. Rôzne, diskusia 
13. Záver   

 
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  
 
Hlasovanie:  
Za - pp. J.Bušo,M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,  
Proti – 0 
Neprítomní - pp. Ing. J.Hamaj, P.Kováč, Mgr. F.Miklánek  
Zdržal sa - 0      
 
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 
Za overovateľov: pp. J.Bušo, PhDr. J.Chovancová 
 
Hlasovanie:  
Za - pp. J.Bušo,M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,  
Proti – 0 
Neprítomní - pp. Ing. J.Hamaj, P.Kováč, Mgr. F.Miklánek  
Zdržal sa - 0      
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 24. zasadnutia OZ. Zápisnicu 
a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali 
zápisnicu.  
 
Bod č. 3 - Rozpočet na rok 2017 ( príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolné Srnie na rok 2017 (príloha 
k zápisnici) poslanci dostali e-mailom:. 
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje rozpočet na rok 2017 
 
Hlasovanie:  
Za - pp. J.Bušo,M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,  
Proti – 0 
Neprítomní - pp. Ing. J.Hamaj, P.Kováč, Mgr. F.Miklánek  
Zdržal sa - 0      
 
Bod č. 4 - Rozpočtové opatrenie č.6/2016 (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Úprava rozpočtu 2016 s rozpočtovým opatrením č.6/2016 kontrolórka obce súhlasí 
a predkladá písomné stanovisko (príloha k zápisnici). Starosta následne informoval poslancov 
o  zmene. V súlade s ods. 2 písm. a/  §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu: 
Návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky  
 
 
   Schválený  Upravený  Návrh 

na  
Zmena   

   
   

rozpočet  
   

rozpočet  
   

zmenu  
rozpočtu  

rozpočtu  
   

Bežné príjmy  457 583  462 303  0  462 303  
311 - granty - zvýšenie         +900     
312 - dotácia - zníženie        -900     
Kapitálové príjmy  0  0  0  0  
Finančné operácie príjmové  65 000  80 000  0  0  
Príjmy spolu:  522 583  542 303  0  542 303  
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   Schválený  Upravený  Návrh na  Zmena   
   
   

rozpočet  
   

rozpočet  
   

zmenu  
rozpočtu  

rozpočtu  
   

Bežné výdavky   320 701  341 779  0  341 779  
611- 625 - platy+odvody 
OcÚ,ŠJ....  

      +5088     

633 - stroje, prístroje ŠJ        +50     
633 - všeobecný materiál 
matrika  

      +213     

634 - karty, známky,poplatky        +50     
635 - kultúra (grant) - zvýšenie        +900     
637 - strava ŠJ        +901     
642 - príspevok CVČ, ZE        +1044     
630 - BD -oprava, údržba, 
služby  

      +1696     

633 - MŠ - všeobecný materiál        +300     
637 - MŠ - vývoz septiku        +140     
637 - MŠ - prídel do SF        +45     
631 - cestovné - matrika        -68     
633 - všeobecný materiál ŠJ        -246     
635 - údržba DS        -2500     
635 - oprava a údržba MR        -2500     
635 - oprava a údržba ŠJ        -50     
635 - údržba KD - zníženie        -900     
637 - školenie - matrika        -145     
637 - všeobecné služby        -100     
635 - oprava a údržba MK        -3918     
Kapitálové výdavky  182 000  185 000  0  0  
Finančné operácie výdavkové  13 100  13 100  0  0  
Výdavky spolu:  515 801  539 879  0  539 879  

                                       
 Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č.6/2016. 
 
Hlasovanie:  
Za - pp. J.Bušo,M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,  
Proti – 0 
Neprítomní - pp. Ing. J.Hamaj, P.Kováč, Mgr. F.Miklánek  
Zdržal sa - 0      
                                                                                                               
Bod č. 5 - Schválenie VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolné Srnie 
      (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
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Z dôvodu, že na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 
poslancov (zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.),tento bod programu sa presúva  
na 26.zasadnutie OZ dňa 19.12.2016. 
 
Bod č. 6 - Schválenie VZN č.3/2016 o miestnych  daniach a miestnom poplatku  
                 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Z dôvodu, že na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 
poslancov (zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.),tento bod programu sa presúva  
na 26.zasadnutie OZ dňa 19.12.2016. 
 
Bod č.7 - Výmena nájomného bytu 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta oboznámil poslancov o žiadosti pána Milana Géciho, že vzhľadom k rozhodnutiu 
o odsťahovaní sa mimo obec Dolné Srnie žiada obecný úrad o predčasné ukončenie nájmu. 
Pani Barborová Jana na základe svojej žiadosti prejavila záujem o uvoľnený nájomný byt 
vchod č.6 byt č.2. Po pre jednaní  bytovej komisii OZ dňa 7.12.2016 a poradovníka 
zaevidovaných žiadostí, komisia vyjadrila súhlas s pridelením uvoľneného bytu pani Jane 
Barborovej.  
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje pridelenie nájomného bytu b.j.24 MEDLIN 
vchod č.6 byt č.2 pani Jane Barborovej. 
 
Hlasovanie:  
Za - pp. J.Bušo,M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,  
Proti – 0 
Neprítomní - pp. Ing. J.Hamaj, P.Kováč, Mgr. F.Miklánek  
Zdržal sa - 0      
 
Bod č. 8 - Výstavba nájomných bytov 2017 – žiadosť ŠFRB do 15.1.2017 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta oboznámil poslancov o podaní žiadosti na ŠFRB k výstavbe nájomných bytov. 
Vzhľadom pre neprítomnosť niektorých poslancov, tento bod programu sa presúva  
na 26.zasadnutie OZ dňa 19.12.2016. 
 
Bod č.9 - Žiadosť o odkúpenie pozemku p.Zdenko Popelka č.307 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta informoval poslancov o predloženej žiadosti. Oznámenie o priamom predaji zámeru 
na predaj obecného pozemku bolo zverejnené vo vývesnej tabuli a požiadal poslancov 
o vyjadrenie. 
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje  predaj pozemku parc.č. 541/6 vo vlastníctve 
obce v podiele 1/1 v k.ú. Dolné Srnie o výmere 109 m2- zastavané plochy a nádvoria za sumu 
1,32 € za m2 manželom Zdenkovi a Márii Popelkovým bytom Dolné Srnie 307. 
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Hlasovanie:  
Za - pp. J.Bušo,M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,  
Proti – 0 
Neprítomní - pp. Ing. J.Hamaj, P.Kováč, Mgr. F.Miklánek  
Zdržal sa - 0      
 
Bod č. 10 - Zmena cenníka služieb v KD (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Príloha k smernici starostu:  
 SADZOBNÍK CIEN   
 ( návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1. Zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. v 
znení neskorších predpisov  o cenách. )   
                                                                                                                           zákl. sadzby  
1. Vyhlásenie v obecnom rozhlase    
za jeden oznam do 10 min.                                                                        5,- €  
za jeden oznam do 10 min. blahoželanie                                                             2,- €  
od organizácií v obci, PD, hasiči, športovci, záhradkári,  
      ZŠ a MŠ                                                                                                  oslobodené  
za vyhlasovanie úmrtia občanov sa poplatok nevyberá                                oslobodené  
  
2. Prenájom nehnuteľných vecí ( pozemky a nebytové priestory )   
  
a) Pozemky  
- na podnikateľské účely                                                                              dohodou - na účely 
predaja  ( stánky )             za jedno použitie                                                      2,- €  
 b) Nebytové priestory  
- ostatné                                                                                                        dohodou  
 
3. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorazový  
kultúrny dom – tanečné zábavy                                                                          200,- €  
svadobné hostiny na 2 dni                                                                                  120,- €  
svadobná hostina na 1 deň                                                                                    60,- €  
jubileá                                                                                                                   40,- €  
kary  -  v zimnom období                                                                                     20,- €             
-  v letnom období                                                                               15,- € prednáška   
-  ( keď poriada cudzí )                                                         20,- €                    
-  ( pre domáce organizácie )                                                    oslobodené výstavky  
- pre cudzích                                                                                        20,- €                 
- pre domáce organizácie                                                oslobodené  
predaj v KD                                                                                          5,- €/1 hod.                          
            
Za ostatné nájmy v KD, ktoré nie sú  v cenníku podľa dohody.   
      4.  Knižnica  
         - výpožičné  (dospelí)                                                                                        1,- €  
                              (deti)                                                                                             0,50 €   
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Starosta –  po navrhnutých úpravách, ktoré sa do smernice starostu zapracujú, dávam 
hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  berie na vedomie Prílohu k smernici starostu:  
SADZOBNÍK CIEN   
   
Bod č. 11 - Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu 2017 
 
Starosta oboznámil poslancov výzvach, o ktoré sa obec bude uchádzať podaním žiadostí 
o dotáciu v roku 2017. 
 
Bod č. 12 - Rôzne, diskusia 
 
Starosta – 
 
° stav finančných prostriedkov (príloha k zápisnici) 
° Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Moravské Lieskové – list poďakovanie 
 
Sú 148/2016 – ohlásenie drobnej stavby „Oplotenie zdroja vody pre športový areál“  

ŠK Dolné Srnie 
Sú 152/2016 – ohlásenie drobnej stavby –záhradný altánok pri RD – p.Juraj Gašpar súp.č.476 
Sú 153/2016 – ohlásenie drobnej stavby-prípojka NN na par.č.4612/3,4 k novostavbe RD –  
  p.Marek Kravárik, Zem. Podhradie 
Sú 145/216 – overenie pasportu stavby a potvrdenie o existencii drobnej stavby – prístrešok  
             p.Slávka Černá súp.č.333 
Sú 158/2016 – ohlásenie drobnej stavby – výstavba pergoly s betónovou plochou vo veľkosti  
  14 m2 pri RD súp.č.16 – p.Renáta Černá  
OcU-DS-876/2016 – žiadosť o územno-plánovaciu informáciu – vyjadrenie k par.č.542/15 –  
  p.Filip Fabian, Moravské Lieskové 
Sú 159/2016 – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu pre stavebné povolenie 

 „Prestavba RD súp.č.223 – zmena strechy –p.Peter Kopunec súp.č.223 
Sú 154/2016 – oznámenie o začatí územného konania spojené so stavebným konaním  

dňa 23.12.2016 na OÚ v Dolnom Srní – o umiestnení stavby RD na pozemku 
 par.č.5542 – p.Daša Vašková, súp.č.394 

Sú 155/2016 – ohlásenie prác na odstránení poruchy plynovod – súp.č.50 
Sú 156/2016 - ohlásenie prác na odstránení poruchy plynovod – súp.č.277 
OcU-DS-881/2016 – záznam z povodňovej prehliadky vodných tokov, ktorá sa uskutočnila 

 dňa 26.10.2016 
OcU-DS-883/2016 – žiadosť o odkúpenie par.č.541/6 pred RD súp.č.307 – p.Zdenko Popelka 
Sú 161/2016 –  žiadosť o súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia p.Michaela  
                         Barcíková s manželom súp.č.472 
 
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 
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Bod č. 13 - Záver 
 
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 26. zasadnutie OZ 
v Dolnom Srní.  
 
 
 
 
Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:18:25 hod. 
 
 
Overovatelia:pp. J.Bušo, PhDr. J.Chovancová 


