
Z Á P I S N I C A 

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 27.03.2019 (príloha CD) 

Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč (neskorší príchod),  

                     Miroslav Melicher, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 4. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

20.03.2019. Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. 

Zasadnutie je uznášania schopné. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ 

3. Rozpočtové opatrenie č.1/2019 

4. Predaj pozemku – p.Z.Mizerák 

5. Dažďová kanalizácia MŠ 

6. Zateplenie KD 

7. Dolnosrnianske noviny 

8. Kontrolná správa nájomné byty 

9. Diskusia, rôzne 

10. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0 

 

Vedením zápisnice určil starosta pracovníčku obce p.Moniku Behulovú 

Za overovateľov: pp. Mirosla Melicher, Mgr. Alena Sapáková 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč 

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

 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová  prečítala uznesenia z 3. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu. 

 

Bod č. 3 - Rozpočtové opatrenie č.1/2019 

 

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

Písomne poslanci Rozpočtové opatrenie č.1/2019 do 26.03.2019 nepripomienkovali. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu na zmenu rozpočtu obce Dolné Srnie  

na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.1/2019  (príloha k zápisnici).    

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č.1/2019 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 4 - Predaj pozemku – p.Zdenko Mizerák (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje predaj pozemku parc.č.3442/4 o výmere  

8 m2 vo vlastníctve obce v podiele 1/1 v k.ú. Dolné Srnie za sumu 2,-€/ m2  p.Zdenko Mizerák 

a manželka Zdenka Mizeráková, Taščic Andrej a manželka Dana Taščicová rod. Mizeráková 

a poveruje  výkonom Ing. Juraja Hamaja starostu obce. Dôvod vhodný osobitného zreteľa  

je vysporiadanie vlastníctva - uvedený pozemok je pod stavbou rodinného domu súp.č.56. 

 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 
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Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 5 - Dažďová kanalizácia MŠ 

 

Starosta obce bližšie informoval poslancov o riešení odvodu dažďovej vody – budova 

Materskej školy a otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

 

Bod č. 6 - Zateplenie KD 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o zámere zateplenia KD a otvoril rozpravu k danému 

bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Juraja Hamaja 

vypracovaním žiadosti o dotáciu Environmentálny fond projekt „Zateplenie KD a výmena 

okien“. 

 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 7 - Dolnosrnianske noviny 

 

Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili ako pokračovať vo vydávaní Dolnosrnianskych 

novín a otvoril rozpravu k danému bodu programu. Poslanci si stanovili termín  

do nasledujúceho zasadnutia OZ k návrhu zloženia redakčnej rady, periódu (4x ročne, alebo 

zmena 2x ročne) a koncepciu vydávania Dolnosrnianskych novín. 

 

Bod č.8 - Kontrolná správa nájomné byty (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta vyzval kontrolórku obce Ing. Katarínu Kráľovú, aby predniesla kontrolnú správu 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová - oboznámila poslancov o Správe hlavného 

kontrolóra o výsledku kontroly stavu pohľadávok za nájomné byty a podmienok nájmu 

nájomných bytov v obci Dolné Srnie za rok 2018.  
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra  

o výsledku kontroly stavu pohľadávok za nájomné byty a podmienok nájmu nájomných bytov 

v obci Dolné Srnie za rok 2018.  

 

Bod č. 9 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta-  

 

° umiestnenie p.J.Gábora  - DOMICILE, n.o. - Papraď Stará Turá – poskytnutie sociálnej  

   služby – informácia, 

° akcie poriadané pod hlavičkou obce čo sa týka vyúčtovania, nakoľko sú nepríjemné ohlasy 

   zo strany občanov, Vás žiadam dať do vyúčtovania všetko z danej akcie, aby to bolo  

   ošetrené – dobrovoľné vstupné, sponzorské dary. 

pp.Mgr. Peter Kováč – zábradlie na moste pri MŠ, kedy sa opraví.  

Starosta – riaditeľ Povodia Váhu Piešťany prisľúbil, že to dajú do poriadku. 

pp. PhDr. Jana Chovancová – pozvala prítomných na veľkonočné trhy dňa 14.4.2019 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová – podklady poslanci dostali na zasadnutí – 

informácia zo seminára tvorba VZN legislatívny popis, katalóg interných predpisov obce 

a štandardných vnútorných predpisov obce. 

  

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 10- Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 18:30  hod. 

 

Overovatelia: pp. M.Melicher, Mgr. A.Sapáková 

  

 


