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Z Á P I S N I C A 

z 15.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 24.06.2020 (príloha CD) 

Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, predseda miestnej  

                       volebnej komisie PhDr. Kamila Kusendová, Mgr. Alena Sapáková,  

                       Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová, PhD.  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Zástupca starostu obce pp. R.Hejbal privítal prítomných na 15. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 17.06.2020. 

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  

3. Zloženie sľubu poslanca Ing. M.Skovajsu  

4. Vyhlásenie finančnej zbierky AED - informácia 

5. Záverečný účet za rok 2019 - návrh 

6. Dopravný poriadok  – informácia 

7. VZN č. 2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb – návrh 

8. VZN č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene 

v obci – návrh 

9. VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska - návrh  

10. VZN č.5/2020, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach - návrh 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie na II. polrok 

2020 

12. Pozemok „Panská záhrada“ – informácia 

13. Územný plán obce – podpísanie zmluvy s MDV SR – informácia 

14. Požiadavka OcÚ Moravské Lieskové – pohľadávka 

15. Kanalizácia - informácia 

16. Prevádzkový poriadok kultúrneho domu  

17. Žiadosť nájomníkov 12 b.j. súp.č.484 - prejednanie 

18. Nájomné zmluvy nájomníkov MEDLIN b.j. 24 – č.419, 420 

19. Diskusia, rôzne 

20. Záver 

 

pp.Ing. Z.Zahorová – navrhujem body programu č.8,9 a 16 preložiť na 16. zasadnutie OZ. 

pp. R.Hebal, zástupca starostu – dávam hlasovať za návrh programu.  

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková, 

Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 



2 
 

Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p.M.Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. PhDr. J.Chovancová, Ing. Z.Zahorová 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková, 

Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová PhD. prečítala uznesenia z 14 zasadnutia OZ. 

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

zápisnicu z 14.zasadnutia. 

 

Bod č. 3 - Zloženie sľubu poslanca Ing. M.Skovajsu (príloha k zápisnici) 

 

pp. R.Hejbal, zástupca starostu – odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie 

PhDr. Kamile Kusendovej.  

predseda miestnej volebnej komisie PhDr. Kamila Kusendová -  oboznámila poslancov  

o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástupe náhradníka: 

     Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva                 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post 

poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Srnie. Podľa zápisnice miestnej volebnej 

komisie v Dolnom Srní o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali 

dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Ing. Miroslav Skovajsa. 

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Dolné Srnie uvoľnil zvolený poslanec Miroslav 

Melicher a to zánikom mandátu v zmysle §25 ods.2 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zradení v znení neskorších predpisov dňa 13.mája 2020. Funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení 

v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní                 

od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Predsedkyňa volebnej komisie PhDr. Kamila Kusendová prečítala znenie sľubu poslanca 

a následne vyzvala novozvoleného poslanca Ing. Miroslava Skovajsu k podpisu sľubu (príloha 

k zápisnici) a odovzdala osvedčenia. 

 

Bod č. 4 - Vyhlásenie finančnej zbierky AED – informácia  (príloha k zápisnici) 

 

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

Zástupca starostu pp. R.Hejbal – vyzval pp.Mgr. P.Kováča , aby bližšie informoval poslancov  

o vyhlásení finančnej zbierky AED a otvoril rozpravu k danému bodu programu. V diskusii 

vystúpila pp.A.Sapáková a p.Uhrecký. 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  ak nie sú pripomienky dávam hlasovať  
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Predkladá:      .............................................. 

                   pp. R.Hejbal  

    zástupca starostu      

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,  

       Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0           

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Poznámka: poslanci OZ schvaľovali uznesenia bez znenia – formulácie textu uznesenia doplní 

kontrolórka obce. 

 

Bod č. 5 - Záverečný účet za rok 2019 – návrh (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom: dňa 02.06.2020. 

Hlavný kontrolór obce Ing. K.Kráľová PhD.  predkladá písomné „Stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu Obce Dolné Srnie za rok 2019“ (príloha k zápisnici). 

Písomná pripomienka bola zaslaná jedna od pp.Ing. Z.Zahorovej e-mailom: p.J.Blažkovej. 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  

berie na vedomie 

 správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. 

 

schvaľuje 

 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

 

schvaľuje  

 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na: 

- tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 3 807,92 EUR.  

 

 

Predkladá:      .............................................. 

                   pp. R.Hejbal  

    zástupca starostu      

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,  

       Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0     

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 
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Bod č. 6 - Dopravný poriadok  – informácia 

 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal – požiadal o informáciu pp.Mgr. P.Kováča. 

pp. Mgr. P.Kováč – bližšie informoval poslancov o Dopravnom poriadku. 

V diskusii vystúpili p.I.Halász, Ing.M. Hric, p.M.Ferko. 

 

Bod č. 7 - VZN č. 2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

                 – návrh   (príloha k zápisnici) 

 

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

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  vyzval pp. Ing. Z.Zahorovú  a odovzdal jej slovo. 

pp. Ing. Z. Zahorová - návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Srnie č. 2/2020  

o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, bol zverejnený  na webovej stránke 

obce a vo vývesnej tabuli obecného úradu dňa 09.06.2020 a zvesený dňa 23.06.2020. 

Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č. 2/2020, neboli  

písomne doručené žiadne. 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal otvoril rozpravu k danému bodu programu.  

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  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. 2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

 

 

Predkladá:      .............................................. 

                 pp. R.Hejbal  

    zástupca starostu      

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,  

       Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Bod č. 8 - VZN č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej  

                 zelene v obci – návrh (príloha k zápisnici) 

 

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

Na návrh pp. Ing. Z.Zahorovej sa tento bod programu prekladá na 16.zasadnutie OZ. 

 

Bod č. 9 - VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska - návrh  

                (príloha k zápisnici) 

 

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

Na návrh pp. Ing. Z.Zahorovej sa tento bod programu prekladá na 16.zasadnutie OZ. 
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Bod č. 10 - VZN č. 5/2020, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  

                  na trhových miestach – návrh (príloha k zápisnici) 

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

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  vyzval pp. Ing. Z.Zahorovú  a odovzdal jej slovo. 

pp. Ing. Z. Zahorová - návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Srnie č. 5/2020, 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach bol zverejnený  

na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli obecného úradu dňa 10.06.2020 a zvesený dňa 

24.06.2020. Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie 

č.5/2020, boli  písomne doručené 1. 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal – 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. 5/2020, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach 

 

Predkladá:    .............................................. 

                  pp. R.Hejbal  

    zástupca starostu      

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,  

       Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Bod č. 11 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie  

                   na II. polrok 2020 (príloha k zápisnici) 

 

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

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  vyzval kontrolórku obce Ing. K.Kráľovú, PhD. a odovzdal 

jej slovo. 

kontrolórka obce Ing. K.Kráľová, PhD. - informovala poslancov, že návrh bol zverejnený          

a písomná pripomienky bola od pp.Ing. Z.Zahorovej, aby materiály posielala všetkým 

poslancom. 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –   ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia 

v tomto znení -  Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020. 

 

Predkladá:  .............................................. 

                  pp. R.Hejbal  

    zástupca starostu    

   

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,  

       Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z.Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 
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.............................................. 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Bod č. 12 - Pozemok „Panská záhrada“ – informácia 

 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  Obec zaslala žiadosť o poskytnutie informácií Okresný úrad 

nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor - podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadame o poskytnutie 

informácie Obec Dolné Srnie v zastúpení starostom a v zmysle podnetu poslankyne Obecného 

zastupiteľstva v Dolnom Srní PhDr. Jany Chovancovej o informáciu: 

● v súvislosti 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 

a vysoké medze. Obec uvedené pozemky predala uznesením č. 64/2008 zo dňa 28.02.2008 

spoločnosti GALA, s.r.o., Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín ako odpredaj stavebných 

pozemkov s inžinierskymi sieťami ako druh pozemkov záhrada. Výpis z uznesenia č. 64/2008 

zo dňa 13.03.2008 pod. č.j.169/2008 bol zaslaný list spoločnosti PEMA INVEST, s.r.o., 

Biskupická 1804/54, 911 04 Trenčín, že jej bol schválený odpredaj stavebných pozemkov 

vyššie uvedených parciel, ktorá v tom čase neexistovala. 

● žiadame o zaslanie kópií všetkých dokumentov a stanoviska obce, ktoré boli potrebné 

k preklasifikovaniu 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 z druhu pozemku 

záhrady na druh pozemku ostatné plochy. 

Odpoveď zo dňa 02.06.2020 – zaslali kópiu rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej 

pôdy č.H/2009/00415-2, vydané Obvodným pozemkovým úradom v Novom Meste nad Váhom 

zo dňa 25.05.2009. 

Tento bod programu bol informatívny. 

pp. PhDr. J.Chovancová vzhľadom na to, že sa ospravedlnila na zasadnutie OR dňa  17.06.202   

bola telefonicky informovaná, že materiály sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.  

 

Bod č. 13 - Územný plán obce – podpísanie zmluvy s MDV SR – informácia 

 

p. M.Behulová  -  informácia o zaslaní k podpisu – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2020 k poskytnutiu dotácie na pracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obce. 

 

Bod č. 14 - Požiadavka OcÚ Moravské Lieskové – pohľadávka 

 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  požiadal o informáciu  vyzval kontrolórku obce Ing. 

K.Kráľovú, PhD. a odovzdal jej slovo. 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová PhD. bližšie informovala poslancov o pohľadávke 

Obce Moravské Lieskové. 

pp. Ing. M.Skovajsa  v rozprave oboznámil poslancov čo za svojho pôsobenia vo funkcii 

starostu riešil ohľadom tejto podmienky. Obec Dolné Srnie navrhla spoločné stretnutie 

poslancov a starostov obcí avšak zo strany Obce Moravské Lieskové nebol záujem.  

pp.Mgr. P.Kováč – zmluva DHZ s Moravským Lieskovým - dohoda o úhrade. 

pp. Ing. M.Skovajsa  informoval poslancov, že p.Janegu požiadal o vystavenie faktúry, ktorý 

však tak neurobil. 
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Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová PhD. – je potrebné uznesenie a zmenu rozpočtu 

z dôvodu, že táto úhrada nie je v rozpočte. 

Tento bod bol informatívny. 

 

Bod č. 15 - Kanalizácia - informácia 

 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  máme vypracovaný znalecký posudok č.17/2020 na základe, 

ktorého môžeme uzatvárať zmluvy s jednotlivými vlastníkmi dotknutých pozemkov. 

Tento bod bol informatívny. 

 

Bod č.16 - Prevádzkový poriadok kultúrneho domu (príloha k zápisnici) 

 

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

Na návrh pp. Ing. Z.Zahorovej sa tento bod programu prekladá na 16.zasadnutie OZ. 

 

Bod č. 17 - Žiadosť nájomníkov 12 b.j. súp.č.484 – prejednanie (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom: dňa 17.06.2020.  

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –  vyzval predsedu komisie pre bytovú politiku a verejný 

poriadok pp. D.Švachu a odovzdal mu slovo. 

pp.D.Švacho - p.R.Žákovicová  nám zaslala zoznam návrhov najomníkov b.j.12 súp.č.484      

a na základe tejto žiadosti komisia zasadala dňa 3.6. 2020.  Členovia komisie sa jednotlivo 

vyjadrili k všetkým bodom zoznamu návrhov a vzhľadom k tomu, že s niektorými bodmi 

nesúhlasili aj z dôvodu, že nemali nákres popis ako si predstavujú napr. výsadbu stromov (aby 

sa nenarušili inžinierske siete – okolie vodomernej šachty, žumpy)  a skrášlenie okolo bytovky 

– pozemky, ktoré majú v nájomnej zmluve a sú v kolaudačnom rozhodnutí  ich užívanie 

a zároveň sú súčasťou finančnej dotácie ŠFRB a Ministerstva dopravy a výstavby – bytovka 

a spevnené plochy je vecné bremeno - moc úprav nemôžu robiť iba skrášliť. Väčšina členov 

komisie nesúhlasila s akýmkoľvek oplotením, vybudovaním ihriska, ktoré by bolo na obecnom 

pozemku (ročné kontroly, prevádzkový poriadok, stavebné povolenie) a s vybudovaním 

ďalších parkovacích miest. Na parcele č.542/13 sú vedené inžinierke siete  a k uvedenej parcele 

je platné stavebné povolenie na ešte jednu bytovku. Z tohto dôvodu musia úpravu pozemku 

prispôsobiť – čiže nerobiť výsadbu stromov a stavby, ktoré sa nedajú odstrániť. Do prenájmu 

(užívania) čiastočne parcelu č.542/1. Vzhľadom k tomu, že uvedené pozemky sú vo vlastníctve 

obce je potrebné, aby sa vyjadrili  poslanci  a v uvedenej veci prijali uznesenie. 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal otvoril rozpravu k danému bodu programu. Poslanci OZ navrhli 

spoločné stretnutie poslancov, členov bytovej komisie a zástupcami nájomníkov b.j.12 súp.č. 

484 k prejednaniu uvedenej žiadosti. 

 

Bod č. 18 - Nájomné zmluvy nájomníkov MEDLIN b.j. 24 – č.419, 420 

 

Tento bod programu sa bude prejednávať za vylúčenia verejnosti. 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci od p.R.Žákovicovej v deň zasadnutia OZ, 

zápisnicu zo zasadnutia bytovej komisie zo dňa 16.06.2020 pre  informáciu dostali poslanci       

e-mailom (príloha k zápisnici). 

Hlavný kontrolór obce Ing. K.Kráľová PhD. bližšie informovala poslancov o podaných 

žiadostiach a splnených podmienkach žiadateľov. 

Zástupca starostu pp. R.Hejbal –   ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia 

v tomto znení -  Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní neschvaľuje žiadosť o nájomný byt 

p.Peter Gužiňák súp.č.420 – zabezpečiť vysťahovanie. 
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Predkladá:      .............................................. 

                  pp. R.Hejbal  

    zástupca starostu  

     

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,  

       Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z.Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0  

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Bod č. 19 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Zástupca starostu – 

p.M.Behulová – informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a od 1.6.2021 sa 

bude realizovať sčítanie domov a bytov, ako súčasť sčítania obyvateľov, domov a bytov. 

Informáciu o stavebných konaniach ústne a písomne mala na zasadnutie pripravené. Každý 

poslanec môže na základe sprístupnenia informácia osobne informovať na obecnom úrade 

a u predsedu stavebnej komisie.  

Poznámka: Bývalý poslanec OZ p.M.Melicher si niektoré spisy osobne vyžiadal 

k nahliadnutiu. pp.Mgr. P.Kováč však napriek tomu nechcel takto podanú informáciu, ale aby 

bola poslancom zaslaná e-mailom: pred zasadnutím.  

° žiadosť p.D.Vaškovej o odkúpenie časti pozemku (podklady k tomuto bodu programu dostali 

poslanci e-mailom: dňa 22.06.2020 v deň podania žiadosti) – nebolo vydané stanovisko. 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 20 - Záver   

 

Zástupca starostu na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 15. zasadnutie 

OZ v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 20.35  hod. 

 

 

 

Overovatelia: pp. PhDr. J.Chovancová, Ing. Z.Zahorová 


