ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 20.11.2019 (príloha CD)
Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč,Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Neprítomný:pp. Ing. Zuzana Zahorová (ospr.)
Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová, PhD.
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 10. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 13.11.2019.
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 8. a 9. zasadnutia OZ
3. Zhodnotenie práce poslancov OZ a starostu
4. Správa kontrolóra obce
5. Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska obce Dolné Srnie
6. Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu
na území obce Dolné Srnie
7. Žiadosti o dotácie - schválenie
8. Diskusia, rôzne
9. Záver
Starosta – navrhujem vymeniť body programu č.3 a č.4. Dávam hlasovať za návrh programu.
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Vedením zápisnice určil starosta pracovníčku obce p.Moniku Behulovú
Za overovateľov: pp. R.Hejbal, D.Švacho
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová PhD. prečítala uznesenia z 8. a 9. zasadnutia OZ.
Zápisnicu a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali
zápisnicu.
Bod č. 3. - Správa kontrolóra obce (príloha k zápisnici)
Starosta požiadal kontrolórku obce Ing. K.Kráľovú PhD., aby predniesla správu kontrolóra.
kontrolórka obce Ing. K.Kráľová PhD.- zároveň sa ospravedlnila, že uvedenú správu
nestihla poslať v elektronickej forme poslancom a predniesla správu z kontroly hlavného
kontrolóra obce Dolné Srnie za rok 2019.
Bod č. 4 - Zhodnotenie práce poslancov OZ a starostu
Starosta vyzval poslancov, aby jednotlivo zhodnotili svoju prácu poslanca a prácu komisií.
pp. PhDr. J.Chovancová –
° vybavenie dotácie ZE v sume 60 € a 1000,-€
Usporiadanie akcií:
° veľkonočné trhy
° Deň matiek
° Deň detí
pp.M.Melicher –
° brigáda – vypratanie RD súp.č.55 (Hulínovec), o odstránení stavby,
° výzva autobusová zástavka – nestihli sme termín pre p. Ondrišáka člena stavebnej komisie,
ktorý nedal projekt, kde bola možnosť čerpania dotácie do výšky 50 000,-€,
° zateplenie MŠ – riešenie reklamácie,
° Zberný dvor - neodsúhlasenie v lokalite „Žabinec“,
° postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie - od žiadateľa RNDr. Zuzana Trnková.
pp. Mgr. P.Kováč –
° riešenie žiadosti o opravu plotu MŠ, zábradlia pri RD súp.č. 150,
° postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie - od žiadateľa RNDr. Zuzana Trnková,
° nevypracoval projekt k výzve Ministerstva vnútra SR – zvyšovanie bezpečnosti – bezpečné
prechody a ostatné veci - nestihli sme termín a nevyužili sme možnosť podať žiadosť.
pp.Mgr. A.Sapáková –
° vypracovala stanovisko k protipovodňovým opatreniam,
° postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie - od žiadateľa RNDr. Zuzana Trnková,
° Zberný dvor - neodsúhlasenie v lokalite „Žabinec“,
° zorganizovanie brigády – upratovanie cintorína, obce
pp. D.Švacho –
° bytová komisia riešila na svojich zasadnutiach neplatičov, prideľovanie bytov a problémy
súvisiace s nájomnými bytmi.
pp. R.Hejbal –
° zástupca starostu pri záležitostiach, ktorými ho poverí starosta,
° v rámci možností pomáha pri činnosti MŠ, ŠK a riešení žiadostí občanov.
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Starosta ° protipovodňový záchranný plán - vyčistenie potoka pri p.J.Surovčíkovi,
° návrh zadania ÚPN – O Obce Dolné Srnie – vypracovanie,
° Zberný dvor – vypracovanie žiadosti, ktorú OZ neschválilo,
° výstavba nájomných bytov b.j.12
° zateplenie MŠ – reklamácia
Informoval prítomných o schválených dotáciách:
- „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie“ (malotraktor) –
environmentálny fond v sume 20 000,-€,
- Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Srnie - dotácia z Výzvy Rady vlády SR
v sume 7 000,- €,
- Multifunkčné ihrisko obce Dolné Srnie - Úrad vlády SR v sume 37 000,-€
- Zavlažovací systém – ŠK v sume 10 000,-€
Bod č. 5 - Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska obce Dolné Srnie
(príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Prevádzkový poriadok Multifunkčného
ihriska obce Dolné Srnie a správcu MI – Športový klub Dolné Srnie so zodpovednosťou
predsedu ŠK p.Ivana Hargaša
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Bod č. 6 - Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu
na území obce Dolné Srnie ( príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Zmluvu o vykonávaní zberu a výkupu
vyhradeného prúdu odpadu na území obce Dolné Srnie
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
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Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho,
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Bod č. 7 - Žiadosti o dotácie – schválenie (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta požiadal p. J.Blažkovú účtovníčku obce, aby bližšie informovala poslancov
o žiadostiach príspevku a dotácií z rozpočtu obce na rok 2020.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje finančný príspevok na rok 2020 v sume 500,- € – ZO Jednota
dôchodcov Slovenska v Dolnom Srní
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní neschvaľuje dotáciu na rok 2020 O.Z. Záhradné tvory, IČO: 50626191,
zastúpenie – Mgr. Filip Miklánek
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje dotáciu na rok 2020 v sume 1 500,- € Združeniu EV. A.V.
Považského seniorátu v Dolnom Srní
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
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Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje dotáciu na rok 2020 v sume 6 000,- € pre Športový klub Dolné
Srnie
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje najnižšiu cenovú ponuku v cene 1 920,- € na vypracovanie
dopravného značenia v obci Dolné Srnie
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho
Proti – 0
Neprítomný – Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Bod č. 8 - Rôzne, diskusia
Rôzne –
Starosta –
° informácia vývoz TKO – stretnutie starostov s vedením TS Stará Turá - naša obec má vyššiu
tonáž TKO ako Stará Turá. Starostovia obcí sa dohodli na spoločnom stretnutí o jednotnej
úprave poplatku za TKO 23,-€/ osoba – potrebná zmena VZN. V budúcom roku nám budú
ponížené podielové dane, ale napriek tomu nebude zvyšovať dane z nehnuteľností. Starosta
požiadal občanov o spoluprácu pri správnom triedení odpadu, poriadku okolo kontajnerov
v obci.
° informoval občanov o výpovedi p.Mgr. R.Geržovej z redakčnej rady,
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° miestny rozhlas - nutnosť zmeny,
° oprava Domu smútku – schody, mraziacich boxov,
° poďakoval Jednote dôchodcov – ženám za uvarenie gulášu pri slávnostnom otvorení
Multifunkčného ihriska,
° informácia o pripravovanej výzve ku kanalizácií.
V rámci diskusie vystúpili občania:
p. P.Gažo, P.Jůzl, Ing. V.Miklánek k umiestneniu a problematike zberného dvora.
p.M.Ferko informoval prítomných, že v Bratislave časti Petržalka (kde býval) je zberný dvor
uprostred bytovej zóny. Zo zberného dvora nie je žiaden zápach a jeho okolie je upravené
výsadbou, čím neruší vzhľad obytnej zóny. Verím, že ak by bol týmto istým spôsobom
postavený zberný dvor aj v lokalite „Žabinec“, občania by nemali mať problém, naopak iste
by bolo súčasťou projektu vybudovanie komunikácie a nákladné autá na vývoz kontajnerov
chodili možno raz za 2-3mesiace. Zberný dvor obec potrebuje, veľa by sa ním vyriešilo.
p. D. Kusenda vo svojom vystúpení vyjadril nespokojnosť z postoja poslancov k starostovi,
majetku a zdôraznil, že poslanci, starosta musia držať spolu
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov.
Bod č. 9 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 10. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.

Ukončenie zasadnutia: 19.30 hod.

Overovatelia: pp. R.Hejbal, D.Švacho
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