ZÁPISNICA
z 14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 13.05.2020 s platnými opatreniami v súvislosti s Covid-19 (príloha CD)
Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč (odchod 18.50 hod.),
Miroslav Melicher, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho,
Neprítomná: pp. Ing. Zuzana Zahorová (ospr.)
Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová, PhD.
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 14. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 06.05.2020.
Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. Zasadnutie je uznášania
schopné.
Návrh programu:
1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov
2. ÚPN-O Dolné Srnie – dotácia
3. Kanalizácia – informácia
4. Futbalové ihrisko – informácia
5. MŠ – projekt
6. VZN č. 1/2020 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce – návrh
7. Dopravný poriadok
8. Kniha Porta do Dolného Srnia
9. Kamerový systém – informácia
10. Počet obyvateľov – informácia
11. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019
12. Prevádzkový poriadok kultúrneho domu - informácia
13. Diskusia, rôzne
14. 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,
Proti – 0
Neprítomný – pp. Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Vedením zápisnice určil starosta pracovníčku obce p.M.Behulovú.
Za overovateľov: pp. Mgr. P.Kováč, D.Švacho
Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová PhD. prečítala uznesenia z 12,13 zasadnutia OZ.
Zápisnice a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Zápisnicu z 12.
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mimoriadneho zasadnutia overovatelia nepripomienkovali a nepodpísali. Overovatelia
podpísali zápisnicu z 13.zasadnutia.
Bod č. 3 - MŠ – projekt (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Tento bod programu sa prerokoval na začiatku zasadnutia OZ vzhľadom na prítomnosť
riaditeľky MŠ Mgr. K. Kovačovicovej v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami COVID- 19.
Starosta – vyzval riaditeľku MŠ Mgr. K. Kovačovicovú k prezentácii projektu Rekonštrukcia
sociálneho zariadenia MŠ – rekapitulácia stavby, ktorým bola poverená. Starosta otvoril
rozpravu k danému bodu programu. V diskusii vystúpili všetci poslanci.
Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Juraja Hamaja vybavením
stavebného povolenia na projekt „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia MŠ 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 – pp. Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Bod č. 4 - ÚPN-O Dolné Srnie – dotácia - informácia
Starosta obce informoval poslancov o schválenej dotácií v sume 16 000,-€ .
Poveril vypracovaním ÚPD Ing. arch. Mariannu Bogyovú a požiadal poslancov, aby svoje
návrhy na zmeny, prípadne požiadavky o doplnenie v ÚPD odovzdali čo najskôr, aby sa stihli
ešte všetky zmeny zapracovať do ÚPD.
Bod č. 5 - Kanalizácia – informácia
Starosta bližšie informoval poslancov o podanej žiadosti na podporné programové aktivity
na rok 2020 o poskytnutie dotácie projekt „Splašková kanalizácia Dolné Srnie“, ktorú obec
podala dňa 23.12.2020 a do ukončenia termínu odovzdávania doplníme výsledky výberového
konania zhotoviteľa. Na návrh poslancov, aby sme pri zákazkách uprednostnili našich
podnikateľov som oslovil. p.M.Kuvika najskôr súhlasil a potom posunul zákazku firme
BETONIC z Trenčína. Dvakrát sa predlžovalo výberové konanie a výberové konanie sa ani
neuzavrelo z dôvodu, že firma BETONIC nepredložila v požadovanom termíne cenovú
ponuku. Z tohto dôvodu sme vypadli z 1 kola. Je to aj nepríjemné poučenie do budúcnosti
a opäť zlyhanie člena stavebnej komisie. Bola povinnosť zhotoviteľa zložiť finančnú
zábezpeku 100 000,-€. Starosta bližšie informoval o ďalších postupoch potrebných k projektu.
Do rozpravy sa zapojili poslanci PhDr. J. Chovancová a M.Melicher.
Bod č. 6 - Futbalové ihrisko – informácia
Starosta informoval poslancov o dotácii na automatický zavlažovací systém futbalového
ihriska, poďakoval a vyzdvihol prácu p.Milana Hargaša a Ivana Hargaša pri podaní žiadosti
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o dotáciu a náležitostiach súvisiacich po schválení dotácie. Prebieha finančné vyrovnanie.
Bod č. 7 - VZN č. 1/2020 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce – návrh
(príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Starosta vyzval Renátu Žákovicovú, referentku pre nájomné byty a odovzdal jej slovo.
p. R.Žákovicová - návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č.1/2020, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o podmienkach nájmu nájomných
bytov na území obce Dolné Srnie, bol zverejnený na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli
obecného úradu dňa 23.03.2020 a zvesený dňa 23.04.2020. Pripomienky k návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie boli
písomne doručené 3 od pp. Ing. Z.Záhorovej, PhDr. J.Chovancovej a kontrolórky obce
Ing. K.Kráľovej PhD., ktoré boli následne zapracované.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci.
Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné
Srnie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
o podmienkach nájmu nájomných bytov 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,
Proti – 0
Neprítomný – pp. Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní súhlasí s postupom, že nájomníci b.j.24 MEDLIN súp. č. 420 a 419 o uzavretie
novej nájomnej zmluvy požiadajú písomne - doručením žiadosti na Obecný úrad s doloženými
čestnými prehláseniami o súčasných bytových a majetkových pomeroch a príjmovými
potvrdeniami za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. §12, odst. 3.
...............................................
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 – pp. Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Bod č. 8 - Dopravný poriadok (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
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Starosta odovzdal slovo pp.Mgr. P.Kováčovi.
pp.Mgr.P.Kováč – informoval poslancov o projekte „Realizácia zvislého dopravného značenia
v obci Dolné Srnie“ a o 3 cenových ponukách. Predpokladaná suma je 13 260,24 €, ktorá bude
na najbližšom zasadnutí zapracovaná do rozpočtu rozpočtovým opatrením.
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 pp.Mgr. P.Kováča vypracovaním výberového
konania na projekt „Realizácia zvislého 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 – pp. Ing. Zuzana Zahorová
Zdržal sa – 0
Bod č. 9 - Kniha Porta do Dolného Srnia
Starosta informoval poslancov o knihe Porta do Dolného Srnia.
Bod č. 10 - Kamerový systém – informácia
Starosta bližšie informoval poslancov o kamerovom systéme v obci. Termín ukončenia 31. máj
2020 a kamerový systém bude spustený.
Bod č. 11 - Počet obyvateľov – informácia
Starosta poslancom oznámil, že počet obyvateľov obce Dolné Srnie k dnešnému dňu 1 008.
Bod č. 12 - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019
Starosta požiadal poslancov o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 24 dní za rok 2019.
Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová PhD. preverí správnu postupnosť na podnet a pripomienku
pp.PhDr. J.Chovancovej.
Bod č. 13 - Prevádzkový poriadok kultúrneho domu – informácia (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Starosta vyzval Renátu Žákovicovú, referentku KD a odovzdal jej slovo.
p.R.Žákovicová – bližšie informovala poslancov o Prevádzkovom poriadku KD a požiadala
poslancov o vyjadrenie k vyznačeným bodom. Upravený Prevádzkový poriadok kultúrneho
domu bude poslancom poslaný e-mailom:.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci.
Bod č. 14 - Rôzne, diskusia
Rôzne –
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Starosta –
▪ oprava miestneho rozhlasu - informácia
▪ predajňa COOP Jednota – na základe podnetu niektorých občanov som jednal s generálnym
riaditeľom a situácia je taká, že všetky predajne dávajú do prenájmu o 14 predajní nie je záujem
– medzi nimi je aj predajňa v Dolnom Srní. Nakoľko prebieha elektronizácia Jednoty, pokúšal
som sa nájsť predavačky - p. J.Kiššoňová najskôr chcela nastúpiť a všetko som dohodol,
dokonca p. Helia ju mal odviezť k podpísaniu pracovnej zmluvy - COOP Jednota Trenčín, aby
bola pri preberacej inventúre a za pár hodín oznámila, že nenastúpi, lebo ona chcela len na 4
hodiny pomáhať. Tak som hľadal po obci ďalšie predavačky a oslovil ďalšie 4 ženy. Nakoniec
som sa dohodol s p.M. Váchovou. Teraz v rámci reorganizácie naša predajňa bude patriť
pod COOP Jednota Čadca a prechádza tam aj inšpektorka, ktorá celú situáciu pozná. Sú tam
však aj veľmi veľké negatíva – mesačne nízke tržby. Po všetkých úkonoch by sa mala predajňa
opäť otvoriť,
▪ upozornil poslancov na novelu zákona o obecnom zriadení,
▪ upratovanie OÚ – informácia,
▪ informácia o riešení problému p. Skovajsová a p.Vašek ohľadom oplotenia, stavebný dohľad,
▪ komisie dostali poverenie na riešenie zlých susedských vzťahov medzi pani Maninkovou
a pani Elenou Zelkovou - informácia,
▪ obhliadka SVP, š. p. Piešťany lokality „Žabinec“ – informácia o jednaní, požiadal príslušné
komisie o riešenie situácie s nelegálnym vypúšťaním fekálií v obci,
pp. PhDr. J.Chovancová –
▪ požiadala o informáciu - horný obchod (bývala COOP Jednota),
▪ požiadala o preverenie preradenia pozemkov C-KN parc. č. 542/19 o výmere 710 m2,
parc.č.542/20 o výmere 735 m2, parc.č.542/21 o výmere 623 m2 a parc.č. 542/22 o výmere 638
m2 na druh pozemku ostatné plochy – pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole,
vysoké medze a ich preverenie predaja na Okresnom úrade – katastrálny odbor - podať žiadosť
o sprístupnenie informácií,
▪ požiadala ešte o pristavenie kontajneru na sklo.
pp. M. Melicher – informoval poslancov o zmene trvalého pobytu ku dňu 13.05.2020
a uvoľnení mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Obce Dolné Srnie a to zánikom mandátu
v zmysle §25 ods.2 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších
predpisov.
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov.
Bod č. 15 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 14. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.

Overovatelia: pp. Mgr. P.Kováč, D.Švacho
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Ukončenie zasadnutia: 19.45 hod.

