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Z Á P I S N I C A 
z 12. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 08.01.2020 (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 12. mimoriadnom zasadnutí OZ Dolné 

Srnie a poprial všetkým veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, pracovných úspechov v novom 

roku a oboznámil ich s návrhom programu. Pozvánku na dnešné zasadnutie poslanci dostali        

e-mailom:. Zasadnutie je uznášania schopné. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Bytový dom Medlin súp.č.420, 419 – p.P.Gužiňák, p.Ing. M.Hajas 

3. Diskusia, rôzne 

4. 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. PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč 

 

Bod č.2 - Bytový dom Medlin súp.č.420, 419 – p.P.Gužiňák, p.Ing. M.Hajas 

 

Starosta požiadal  o vyjadrenie nájomníka bytového domu Medlin súp.č. 419 Ing. M.Hajasa. 

p.Ing. M.Hajas – oznámil poslancom, že uhradil všetky podlžnosti, ktoré mal na nájme 

a nedoplatku vyúčtovania a zároveň  predložil doklady o úhrade. 

Starosta – vzhľadom na uvedené skutočnosti o úhrade dlhu a ak nie sú pripomienky dávam 

hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -  Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje 

zrušenie uznesenia č. č.73/2019 zo dňa 18.12.2019 - výpoveď z nájomného bytu nájomníkovi 

- Ing. Miloš Hajas súp.č.419 za porušenie nájomnej zmluvy VZN č. 2/2017 o podmienkach 

nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie ku dňu 31.12.2019, z dôvodu úhrady 

všetkých podlžností na nájomnom byte. 

    

 

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

        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, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Starosta oslovil nájomníka bytového domu Medlin súp.č. 420 p. P.Gužiňáka, aby sa vyjadril 

k svojej žiadosti. 

p.P.Gužiňák – v predchádzajúcom volebnom období písomne som navštívil každého poslanca 

OZ, ktorí svojim podpisom súhlasili s predĺžením nájomnej zmluvy s podmienkou a prísľubom, 

že bude načas platiť. Informoval poslancov o úhrade dlhu čiastku 2 900,-€. 

Starosta – vzhľadom na uvedené skutočnosti o úhrade dlhu a ak nie sú pripomienky dávam 

hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -  Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje 

dodatok k uzneseniu č. 51/2019 zo dňa 09.10.2019 - výpoveď z nájomného bytu nájomníkovi  

- Peter Gužiňák, súp.č. 420 - za sústavné porušovanie nájomnej zmluvy uzavretej dňa 

01.08.2016 a VZN č. 2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné 

Srnie a predlžuje termín výpovede 31.3.2020. 

 

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

        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 

 

 

Bod č. 10 - Rôzne, diskusia 
 

Rôzne – 
 

Starosta –  

° informácia opäť sme získali ocenenie „Dôveryhodná firma 2020“ 

° informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Splášková kanalizácia Dolné 

   Srnie“, 

° informácia o vyhlásení  výberového konania, požiadali sme firmu LEDAS, ktorá to 

   zabezpečovala a do zapojenia výzvy som oslovil aj nášho občana Ing. M.Kuvika, 

° ďakovný list pána farára Mgr. P.Černaja  - informácia 

° informoval poslancov o bližšom sledovaní bývalej „pekárne“ na základe sťažností občanov 

a je tam podozrenie, že tam chodia aj neplnoleté deti a užívajú drogy (fajčia marihuanu). Zatiaľ 

nebudem čítať menný zoznam, bude sa budovať kamerový systém, ktoré toto všetko 

zachytia, bude prepojenie s políciou a potom sa prikročí k ráznemu konaniu. S podozrivými 

budem osobne hovoriť aj ich rodičmi, ktorí možno ani netušia čo ich deti robia. 

pp. Mgr. P.Kováč – reklamácia cesty „Žabinec“.  

pp.Mgr. A.Sapáková – informácia o nelegálnej skládke na „Háji“ – pp.D.Švacho si berie             

na zodpovednosť doriešiť odvoz nelegálnej skládky. 
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Starosta – áno, v nových zmluvách to bude a vo VZN riešiť dodatkom.  

p.M.Hargaša – oznámil poslancom OZ výpoveď z komisie pre bytovú politiku a verejný 

poriadok na základe nesúhlasu s určitými rozhodnutiami poslancov OZ. 

pp.Mgr. P.Kováč, PhDr. J. Chovancová vystúpili s podnetom, ktorý bol riešený na 11. zasadnutí 

za vylúčenia verejnosti nemôžu sa uvedené skutočnosti uviesť v zápisnici.  

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 9 - Záver   
 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 12. mimoriadne zasadnutie 

OZ v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 17.55 hod. 

 

 

 

Overovatelia: pp. PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

 

 

 


