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Z Á P I S N I C A 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 18.12.2019 (príloha CD) 

Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč,Miroslav Melicher,  

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

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová, PhD.  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 11. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 11.12.2019. 

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 10. zasadnutia OZ 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Srnie č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017,  o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie 

4. Rozpočet na rok 2020 

5. ÚPN-O Obec Dolné Srnie – súhlasné stanovisko 

6. Kanalizácia – Obec Dolné Srnie – žiadosť o dotáciu 

7. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku par.č.1630/4 - Ing. Jaroslav Potfaj  

8. Vystúpenie nájomníka bytový dom Medlin súp.č.420 – p.P.Gužiňák 

9. Bytová komisia – nájomné byty b.j.12 

10. Diskusia, rôzne 

11. Záver 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.  

 

Hlasovanie: 

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

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

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Vedením zápisnice určil starosta pracovníčku obce p. M.Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. M.Melicher, Mgr. A.Sapáková 

 

Hlasovanie: 

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

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

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

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

 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová PhD. prečítala uznesenia z 10. zasadnutia OZ. 

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

zápisnicu. 

 

Bod. č.3 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Srnie č.1/2019, ktorým sa mení  

                 a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017,  o miestnych daniach  

                 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

                 na území obce Dolné Srnie (príloha k zápisnici) 

 

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

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017,  o miestnych daniach a miestnom poplatku                      

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie bol zverejnený            

na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli obecného úradu dňa 27.11.2019. 

Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č.1/2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017,  o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie  neboli 

zo strany občanov a poslancov písomne doručené žiadne. 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 Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné 

Srnie č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017, o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

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, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 4 - Rozpočet na rok 2020 (príloha k zápisnici) 

 

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

Návrh rozpočtu Obce Dolné Srnie na rok 2020 bol zverejnený na webovej stránke obce , registri 

odberateľských vzťahov a vo vývesnej tabuli obecného úradu . 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolné Srnie na rok 2020 (príloha 

k zápisnici) poslanci dostali e-mailom:. Pripomienky k návrhu rozpočtu neboli zo strany 

poslancov písomne doručené žiadne. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová PhD. – doporučujem  schváliť rozpočet na rok 2020. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje rozpočet na rok 2020 
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............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

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

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

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 5 - ÚPN-O Obec Dolné Srnie – súhlasné stanovisko 

 

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

Starosta informoval poslancov o možnosti poskytnutia dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie a žiadosť je potrebné podať do 29.2.2020. Poverená obstarávaním ÚPN-O Dolné 

Srnie je Ing. arch. Marianna Bogyová. 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 poveruje starostu obce Ing. Juraja Hamaja zabezpečením 

ÚPN – O Obce 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, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 6 - Kanalizácia – Obec Dolné Srnie – žiadosť o dotáciu 

 

Starosta informoval poslancov o výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií na 

podporné programové aktivity na rok 2020, ktorú je potrebné podať do 23.12.2019 – 

„Splašková kanalizácia Dolné Srnie“. 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 poveruje starostu obce Ing. Juraja Hamaja 

vypracovaním a podaním žiadosti  o dotáciu projektu „Splašková kanalizácia 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, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 
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Bod č. 7 - Žiadosť o odkúpenie časti pozemku par.č.1630/4 - Ing. Jaroslav Potfaj  
                 (príloha k zápisnici)  

 

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

Starosta bližšie informoval poslancov o žiadosti Ing. Jaroslava Potfaja a otvoril rozpravu 

k danému bodu programu. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní neschvaľuje žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

par.č.1630/4 - Ing. Jaroslavovi Potfajovi  

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

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

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

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 8 - Vystúpenie nájomníka bytový dom Medlin súp.č.420 – p.P.Gužiňák 

 

Vzhľadom k neprítomnosti p. P.Gužiňáka sa tento bod programu vypúšťa. 

 

Bod č. 9 - Bytová komisia – nájomné byty b.j.12 (príloha k zápisnici) 

 

Tento bod programu sa prejednával za vylúčenia verejnosti.  

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci na zasadnutí. 

Starosta vyzval pp. Dušana Švachu predsedu komisie pre bytovú politiku a verejný poriadok 

o vyjadrenie k danému bodu programu. 

pp.D.Švacho - informoval poslancov o zasadnutí komisie pre bytovú politiku a verejný 

poriadok dňa 26.11.2019. Komisia prejednala všetkých nájomníkov, ktorí porušujú VZN             

č. 2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie a nájomnú 

zmluvu uzavretú s jednotlivými nájomníkmi, ktorí nájomné a služby platia oneskorene  

(povinnosť platiť mesiac vopred). Týmto nájomníkom zaslať upomienky a výzvy na zaplatenie 

podľa vedenej evidencie platieb – nedoplatok na nájme a službách.  

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Na základe predložených podkladov komisia navrhuje prijať uznesenie OZ – Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje výpoveď z nájomného bytu nájomníkovi  - Ing. Miloš 

Hajas súp.č.419 za porušenie nájomnej zmluvy podľa VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu 

nájomných bytov na území obce Dolné Srnie ku dňu 31.12.2019. 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

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

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  
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Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

pp.D.Švacho - informoval poslancov o zasadnutí komisie pre bytovú politiku a verejný 

poriadok dňa 02.12.2019 a predložil poslancom zoznam schválených uchádzačov (príloha 

k zápisnici). Na základe VZN č. 2/2017 článku 3 - Postup pri prideľovaní nájomných bytov, 

komisia preskúmala a vyhodnotila podľa uvedených kritérií návrh starostu obce Ing. J.Hamaja 

u novopostaveného bytového domu b.j.12, ktorí spĺňajú uvedené kritéria v uvedenom poradí. 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje zoznam uchádzačov novopostaveného 

bytového domu b.j.12, ktorí spĺňajú uvedené kritéria. 

° Komisia navrhuje pridelenie nájomných bytov schválených budúcich nájomcov bytového 

domu b.j. 12 súp.č. 484 losovaním podľa jednotlivých kategórii – garzonka, 1- izbový byt, 2 – 

izbový byt. 

° Nájomné zmluvy sa budú uzatvárať až po ukončení všetkých úkonov spojených s odovzdaním 

a prevzatím bytového domu b.j.12. 

° Komisia navrhuje doplniť do nájomnej zmluvy b.j.12 súp.č. 484 zákaz stavebných úprav 

v nájomných bytoch nájomníkmi, bez domácich zvierat a súhlasné stanovisko  k zverejneniu 

dlhu na nájomnom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

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

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

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 10 - Rôzne, diskusia 
 

Rôzne – 
 

● Rokovací poriadok OZ v Dolnom Srní (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta dal slovo pp.Ing. Z.Zahorovej, ktorá vypracovala Rokovací poriadok OZ v Dolnom 

Srní. 

pp. Ing. Z.Zahorová –  tento Rokovací poriadok OZ v Dolnom Srní bol zaslaný dňa 19.6.2019, 

doplnený a pripomienkovaný kontrolórkou obce dňa 24.6.2019 a bol zaslaný poslancom. 

Prepracovaný Rokovací poriadok podľa pripomienok hlavnej kontrolórky zo dňa 26.6.2019, 

ale na základe pripomienok predložených na zasadnutí sa neschválil. Poslancom bol opäť 

zaslaný a pripomienky mali zaslať do 16.12.2019. Úplné znenie Rokovacieho poriadku aj           

so zapracovanými pripomienkami – upravený bol poslancom zaslaný dňa 17.12.2019. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Rokovací poriadok OZ v Dolnom Srní 
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............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

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

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

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

● Zásady odmeňovania poslancov OZ v Obci Dolné Srnie  (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta dal slovo pp.Ing. Z.Zahorovej, ktorá vypracovala Zásady odmeňovania poslancov OZ 

v Obci Dolné Srnie a zároveň vyjadril pripomienku, ktorú písomne zaslal. 

pp. Ing. Z.Zahorová –  bavila som sa o tomto s pani Kráľovou, ona vraví, že toto priamo 

vyplýva zo zákona a zákon netreba prepisovať do Zásad, pretože keď sa zmení zákon, bude 

treba meniť Zásady, smernice či ostatné dokumenty. Požiadala som o  vyjadrenie aj p. hlavnú 

kontrolórku obce. Zásady odmeňovania poslancov hovoria v článku 3 bod 1: 

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Obci Dolné Srnie patrí za výkon funkcie odmena               

vo výške 10,- € za každú osobnú účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Poslanci podľa 

tohto sú odmeňovaní za účasť na zasadnutí a predsedovia komisií za účasť na zasadnutí 

komisie, kde sa budú riešiť konkrétne úlohy.  Podkladom pre poskytnutie odmien je odovzdanie 

prezenčnej listiny. Pri tvorbe Zásad odmeňovania som vychádzala aj zo Zásad odmeňovania, 

ktoré sú stále platné a tam som tiež nič také nenašla.  

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OZ 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, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

● Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020  (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta požiadal kontrolórku obce Ing. K.Kráľovú PhD., aby bližšie informovala poslancov      

o Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová PhD. – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra              

na I. polrok 2020 bol doplnený o pripomienky pp. Ing. Z.Zahorovej. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na I. polrok 2020 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

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

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

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Starosta –  

 

● Harmonogram plánu zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva v Dolnom 

    Srní na rok 2020  (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje harmonogram plánu zasadnutí obecnej rady 

a obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní na rok 2020  

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

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

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

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

°  kamerový systém - ukončený tender – spol. COMTEC s.r.o., Nové Mesto nad Váhom  

 

pp. Mgr. A.Sapáková – mali sme všetci doniesť štatúty komisií k schváleniu 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje štatút komisie pre financie a verejné 

obstarávanie, komisie pre ochranu a bezpečnosť obyvateľov, komisie  pre životné prostredie,  

komisie pre bytovú politiku a verejný poriadok, komisie pre kultúru, šport a školstvo, komisie 

stavebnej a pre rozvoj obce. 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 9 - Záver   
 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 11. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  
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Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.   Ukončenie zasadnutia:19:17 hod. 

 

 

 

 

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

 

 


